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Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus 

• Tegevuse eesmärk: EstWin projekti elluviimine;
• Asutatud: 11 augustil 2009.a;
• Loodud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 

ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu
koostöös;

• Asutajad: Elion, Elisa, EMT, Ericsson, Eltel, Levira, 
Televõrgud ja Tele2;

• Kasumit mittetaotlev organisatsioon;
• Koostöö kõikide Eestis tegutsevate operaatoritega;
• Koostöö ministeeriumite, maavalitsuste ja kohalike 

omavalitsustega ning infrastruktuuri ettevõtetega.



Mis on EstWin?

• Valguskaablitel põhinev lairiba baasvõrk 
maapiirkondades;

• Ehitatakse turutõrkepiirkondades;
• Ühendatakse kõik alla 10 000 elanikuga linnad, asulad, 

külad, jne;
• Ühendatakse kõik sidesõlmed – mobiilimastid ja paikse 

sidevõrgu sõlmed. Ühendused ka KOV-i hoonetesse;
• Kokku ca 6400 km trassi ja üle 1400 

võrguühenduskoha sidesõlmedes ja lisaks 
liitumispunktid KOV hoonetes;

• Finantseerimine 85% EL vahendid, 15% 
omafinantseering;

• Võrdne juurdepääs kõikidele sideettevõtetele ja 
asutustele.



EstWin planeerimine

• Võrgu terviklikkusest lähtuv planeering, mis 
arvestab kogu Eesti vajadustega;

• Prioriteet kohtadel, kus sideettevõtete 
suurem huvi – omafinantseering;

• Oluliste avaliku huvi punktide kaardistus –
suhtlemine KOV-dega, sideettevõtetega;

• Optimaalne trassivalik lähtuvalt 
rahvastikust ja tehnilistest võimalustest (ei 
tohi olla kattumist).



Trassi valik



EstWin hinnastamine

• ELASA lähtub oma tegevuses "nullkasumi 

teenimise" põhimõttest – EstWin rajamine, 

rentimine ja haldamine on ainuke eesmärk;

• Reaalsete majandusnäitajate jälgimine ja nende 

põhjal hinna kujundamine;

• Oluline lihtsus ja võrdne kohtlemine.



Ehitamine
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EstWin täna
• Hetkel valmis või kohe valmivate objektide 

kaablite kogupikkus on ligi 4500 kilomeetrit;

• Välja ehitatud liitumispunktide arv on üle 1500, 
neist 400 omavalitsuste hoonetes (koolid, 
lasteaiad, raamatukogud, muuseumid, 
rahvamajad, vallamajad jms) ja 100 muudes 
avalikes kohtades;

• Objektid paiknevad enam kui 150 omavalitsuse 
territooriumil;

• 2016 aastal alustatakse 9.hanke 7 uue objekti 
ehitamisega, kogupikkusega ca 1000 km; 



KOV punkte maakonniti

maakond kokku

HARJUMAA 52

HIIUMAA 7

IDA-VIRUMAA 18

JÕGEVAMAA 23

JÄRVAMAA 26

LÄÄNE-VIRUMAA 27

LÄÄNEMAA 15

PÕLVAMAA 28

PÄRNUMAA 27

RAPLAMAA 33

SAAREMAA 7

TARTUMAA 24

VALGAMAA 17

VILJANDIMAA 63

VÕRUMAA 37

404



EstWin valminud lõigud



EstWin 9.hange 2016-2017.a.



EstWin 9. hange 2016-2017.a.



EstWin Pärnumaa hetkeseis



EstWin Pärnumaa planeeritud



EstWin edasised arendused

• Eesmärkide täitmiseks on EstWin lairiba baasvõrku 
vaja ehitada aastatel 2017-2019 veel ca 1200 km;

• EstWin võrgu valmides 2019 aasta lõpul, asuvad 
98% majapidamistest ja ettevõtetest valguskaablitel 
põhineva lairiba baasvõrgule mitte kaugemal kui 1,5 
km;

• Enne konkreetsete objektide projekteerimist 
arutatakse planeeringud läbi sideettevõtjate ja 
kohalike omavalitsustega;

• Planeeringud avaldatakse peale projekteerimist.



EstWin võrk 2019 a.  
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Juurdepääsuvõrgud (viimane miil)

• ELASA tegevus piirdub baasvõrgu 
rajamisega;

• Baasvõrgust tarbijani (kodu, ettevõte, 
asutus, inimene, masin, jne) viiakse kiire 
internet üle juurdepääsuvõrgu;

• Juurepääsuvõrgud saab suures plaanis 
jagada kaheks: kaabliga või traadita 
juurdepääsuvõrgud.



Juurdepääsuvõrgud (viimane miil)



Juurdepääsuvõrgud - tehnoloogia
ÜHENDUS MINIMAALN

E 
(OPTIMAAL
NE) 
KLIENTIDE 
ARV

ELUIGA TASUV
US-AEG

EHITUSE
-
MAKSUM
US

MAST AKTIIV-
SEADMED

ELEKTRI-
VARUSTUS

LISA-
KULUD

Olemasoleva 
vase upgrade
VDSL2 (60/10 
Mbit/s) ja 
G.Fast
(200/100 
Mbit/s)

20 (96)

2 (8-16)

Vask 20-30 
a. seadmed 
7-8 aastat

2-3 a. 200,-
€/klient

Pole 
vaja

VDSL2 liini 
pikkus 
(<1km),
G.Fast liini 
pikkus 
(< 200m)

Vajalik/pole 
vajalik

VDSL2 või G.Fast 
ruuter
(klient)

Uus optika 
maasse 
kaevamine

4 (32-64) Optika 50 
a.,
seadmed 
10 -15 
aastat

8-10 a. 12 - 24 
€/m

Pole 
vaja

Võrgusõlmes  
OLT < 20 km

Pole vaja Optical Network 
Terminal (ONT) 
+ruuter (klient)

Uus optika 
elektripostidele

4 (32 – 64) Optika 50 
a., 
seadmed 
10-15 
aastat

8-10 a. 8 – 16 
€/m

Pole 
vaja

Võrgusõlmes 
OLT < 20 km

Pole vaja ONT+ruuter (klient)

P2MP (Point-
to- multipoint) 
raadio – pikad 
distantsid

Seadmed 
7-8 aastat

20 000€ Vaja 
10% 
juhtudel

a 
40 000€

Sagedusloaga 
seadmed 
(mitte 
vabasagedus) 
Sageduslõiv. 

Vajalik Seadmete ja 
antennide kohtade 
rent.
Täiendav optiline 
ühendus mastini.
Kliendi mast 7 - 10m 

Fikseeritud LTE 
raadiolahendus

5 (10 - 20) 20 aastat 7-8 a. 20 000€ Vaja 
30% 
juhtudel

a 
40 000€

LTE tugijaam 
mastis

Vajalik Seadmete ja 
antennide kohtade 
rent.
Täiendav optiline 
ühendus mastini.



Juurdepääsuvõrgud 
turutõrkepiirkonnas – kes rajab?

• Juurdepääsuvõrgu rajab üks sideettevõte;

• Juurdepääsuvõrgu rajab kohalik 
kogukond/võrguühistu/kohalik omavalitsus;

• Juurdepääsuvõrgu rajab neutraalne 
taristuettevõte või sihtasutus.



Kulu juurdepääsuühenduse 
loomisel

1. Projekteerimine

2. Teostusmõõdistus

3. Load, lepingud

3.1 Tehnilised tingimused

3.2 Ehitus ja kasutusload

3.3 Piiritlusakt

3.4 Leping KOV-iga

3.5 Leping notariaalne

4. Tööd

4.1 Trassil kliendini

4.2 ELASA kaabliga sidumisel

5. Materjalid

5.1 Trassil kliendini

5.2 ELASA kaabliga sidumisel



Juurdepääsuvõrgud - rahastamine

• Juurdepääsuvõrgu rajamine turutõrke piirkonda 
vajab suuremal või vähemalt määral 
lõpptarbijate endi panust ja/või avaliku sektori 
(riik/KOV) poolset finantstuge;

• Leader meetme vahendid sobivad 
juurdepääsuvõrkude rajamise toetamiseks; 

• Vastavalt Vabariigi Valitsuse 
tegevusprogrammile 2015-2019 täiendava 
toetusmehhanismi põhimõtete väljatöötamine 
(nn. viimase kilomeetri toetus), et tagada igale 
maal elavale perekonnale mõistliku hinnaga 
kommunikatsioonid (elekter, kiire internet ja 
korralikud sõiduteed).



TÄNAN KUULAMAST!
priit.soom@elasa.ee


