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Sidevõrgule esitatavad nõuded 

1. Üldised nõuded

1.1. Sagedusala kasutuse korraldamisel lähtutakse muuhulgas Euroopa Komisjoni otsusest 
2010/267/EL1. 

1.2. Sagedusala kuulub iseplaneeritavate2 raadiosagedusalade hulka. 

1.3. Sagedusala kasutatakse sagedustihendus dupleks (Frequency Division Duplex, FDD) 
režiimis. 

1.4. Elektroonilise side ettevõtja (edaspidi sideettevõtja) on kohustatud Tarbijakaitse ja 
Tehnilise Järelevalve Ameti nõudmisel kolme tööpäeva jooksul tasuta andma Tarbijakaitse ja 
Tehnilise Järelevalve Ameti käsutusse järelevalve teostamiseks terminalseadme koos kliendi 
identifitseerimismooduliga (SIM kaart). 

1.5. Sideettevõtja on kohustatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti 
nõudmisel andma teavet üldkasutatava elektroonilise side võrgu (edaspidi sidevõrk) 
kohta (baasjaamade asukohad, tunnused jne). 

1.6. Sideettevõtjal on kohustus üldkasutatava elektroonilise side teenuse (edaspidi 
sideteenus) osutamiseks luua sidevõrk, mis vastab sidevõrgu arhitektuuri ja planeeritavate 
sideteenuste poolest rahvusliku, regionaalse või rahvusvahelise standardiorganisatsiooni 
standarditele toote nõuetele vastavuse seaduse mõistes.  

1.7. Sidevõrgu loomisel kasutatavad seadmed peavad vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
direktiivis 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende 
nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 91, 07.04.1999, lk 10–28) kehtestatud 
nõuetele ning peavad olema vastavuses elektroonilise side seaduse § 123 nõuetega. 

1.8. Baasjaama kiiratav ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (EIRP) ei tohi 
ületada 64 dBm/5MHz.  

1.9. Sideettevõtja ei tohi põhjustada häireid maapealse digitaaltelevisiooni 
vastuvõtule sagedusalas 470–790 MHz (sh TV vastuvõtusüsteemi ülekoormus sideteenuse 
tõttu). Häirete tekkimisel on sideettevõtja kohustatud: 
1.9.1. koheselt välja lülitama raadiosaatja(d), mis põhjustavad häireid, kuni 
häirete likvideerimiseni; 
1.9.2. leidma häirete kõrvaldamiseks sobiliku tehnilise lahenduse. 
1 Euroopa Komisjoni otsus, 6. mai 2010, ühtlustatud tehniliste tingimuste kohta sagedusala 790–862 MHz 
kasutamiseks selliste maapealsete süsteemide puhul, millega on võimalik Euroopa Liidus pakkuda elektroonilisi 
sideteenuseid (ELT L 17, 11.5.2010, lk 95–101) 
2 Elektroonilise side seadus § 2 punkt 9 (RT I, 07.11.2012, 3) 
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2. Sagedusluba I (sagedusvahemik 801–811 MHz / 842–852 MHz)

2.1. Piirialades kehtivad järgmised tingimused sidevõrgu opereerimiseks: 
2.1.1. Vastavalt Eesti ja Soome telekommunikatsiooni administratsioonide vahel sõlmitud 
koordinatsioonilepingule3, baasjaama iga sageduse eeldatav keskmine väljatugevus (predicted 
mean field strength) 3 meetri kõrgusel maapinnast ei tohi ületada 55 dB(µV/m)/5 MHz Soome 
rannikul. Juhul kui ribalaius erineb 5 MHz väärtusest, siis 55 dBµV/m liidetakse korrektsiooni-
koefitsient 10xlog (ribalaius/5 MHz).  
2.1.1.1. Väljatugevuse arvutamisel kohaldatakse kriteeriumeid 10% aja ja 50% asukoha järgi. 
2.1.1.2. Väljatugevuse arvutamisel lähtutakse Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
(International Telecommunication Union, ITU) Raadioside sektori (edaspidi ITU-R) soovitusest 
P.15464.

2.1.2. Vastavalt Eesti ja Venemaa telekommunikatsiooni administratsioonide vahel sõlmitud 
koordinatsioonilepingule5, sagedusalas 801–811 MHz baasjaama iga sageduse eeldatav 
keskmine väljatugevus 10 meetri kõrgusel maapinnast ei tohi ületada 51 dB(µV/m)/1 MHz ja 
58 dB(µV/m)/5 MHz Eesti-Venemaa riigipiiril v.a alas N 58°25´ kuni N 59°02´. Baasjaam 
ei tohi asuda lähemal kui 10 km Eesti-Venemaa riigipiirist. Baasjaama võimsus (e.i.r.p) ei tohi 
ületada 55 dBm sagedusvahemikus 5 MHz kõikides suundades Eesti-Venemaa riigipiiri poole. 
Baasjaama tegevusraadius ei tohi katta tsooni, mis on Eesti-Venemaa riigipiirile lähemal 
kui 2 km. Baasjaama antenni kõrgus maapinnast kuni 50 km kauguseni Eesti-Venemaa 
riigipiirist ei tohi ületada 70 m maapinnast. 10–30 km kaugusel Eesti-Venemaa riigipiirist 
asuvate ühiskanalil samaaegselt töötavate baasjaamade tihedus ei tohi ületada 1 baasjaama 
100 km² kohta. 30–50 km kaugusel Eesti-Venemaa riigipiirist asuvate ühiskanalil samaaegselt 
töötavate baasjaamade tihedus ei tohi ületada 10 baasjaama 100 km² kohta. Alas N 58°25´ kuni 
N 59°02´ sagedusalas 801–811 MHz baasjaama iga sageduse eeldatav keskmine väljatugevus 
10 meetri kõrgusel maapinnast ei tohi ületada 44 dB(µV/m)/1 MHz ja 51 dB(µV/m)/5 MHz 
Eesti-Venemaa riigipiiril. Baasjaam ei tohi asuda lähemal kui 20 km Eesti-Venemaa riigipiirist. 
Baasjaama võimsus (e.i.r.p) ei tohi ületada 55 dBm sagedusvahemikus 5 MHz kõikides 
suundades Eesti-Venemaa riigipiiri poole. Baasjaama tegevusraadius ei tohi katta tsooni, mis 
on Eesti-Venemaa riigipiirile lähemal kui 12 km. Baasjaama antenni kõrgus kuni 50 km 
kauguseni Eesti-Venemaa riigipiirist ei tohi ületada 70 m maapinnast. 20–50 km kaugusel 
Eesti-Venemaa riigipiirist asuvate ühiskanalil samaaegselt töötavate baasjaamade tihedus 
ei tohi ületada 1 baasjaama 100 km² kohta. 
2.1.2.1. Kui baasjaam asub kuni 50 km kaugusel Eesti-Venemaa riigipiirist, peab 
sideettevõtja teavitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit sagedusloa taotluse 
vormil hiljemalt kahe nädala jooksul pärast baasjaama kasutuselevõttu.  
2.1.2.2. Väljatugevuse arvutamisel kohaldatakse kriteeriumeid 10% aja ja 50% asukoha järgi. 
2.1.2.3. Väljatugevuse arvutamisel lähtutakse soovitusest ITU-R P.1546. 

2.1.3. Vastavalt Eesti ja Läti telekommunikatsiooni administratsioonide vahel sõlmitud 
koordinatsioonilepingule6, baasjaama (kõik saatjad sektoris) iga sageduse eeldatav keskmine 

3 Agreement between the Estonian Technical Surveillance Authority and the Finnish Communications Regulatory 
Authority concerning the use of 800 MHz band (790–862 MHz) for terrestrial systems (12.12.2011 Tallinn) 
4 Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3000 MHz 
5 Agreement between the Telecommunications Administration of the Republic of Estonia and the 
Telecommunications Administration of the Russian Federation concerning the use of the frequency band 
790–862 MHz for terrestrial systems (12.08.2011 Moscow) 
6 Arrangement between the Estonian Technical Surveillance Authority and the Electronic Communications Office 
of Republic of Latvia concerning the use of the frequency band 790–862 MHz for terrestrial systems for 
Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in order areas (04.09.2012 Riga) 
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väljatugevus Eesti ja Läti riigipiiril 3 meetri kõrgusel maapinnast ei tohi ületada 
55 dB(µV/m)/5 MHz ja 9 km kaugusel Eesti riigipiirist Läti territooriumil ei tohi ületada 
29 dB(µV/m)/5 MHz. Juhul kui ribalaius erineb 5 MHz väärtusest, siis eeltoodud väljatugevuste 
väärtustele liidetakse korrektsioonikoefitsient 10xlog (ribalaius/5 MHz). 
2.1.3.1. Väljatugevuse arvutamisel kohaldatakse kriteeriumeid 10% aja ja 50% asukoha järgi. 
2.1.3.2. Väljatugevuse arvutamisel lähtutakse soovitusest ITU-R P.1546. 

2.2. Sidevõrgu kattealas peab olema lõppkasutajale tagatud allalaadimise andmeedastuskiirus 
vähemalt 5 Mbps. 
2.2.1. Sidevõrgu katteala määratlemisel peab sidevõrgu baasjaama kiiratud väljatugevus olema 
vähemalt 58 dBμV/m 5 MHz kohta vähemalt 95% asukoha tõenäosusega, mõõdetuna vabas 
õhus 1,7 meetri kõrgusel maapinnast. 
2.2.2. Allalaadimise andmeedastuskiiruse mõõtmisel peab mõõtepunktis baasjaama kiiratud 
väljatugevus olema vähemalt 58 dBμV/m 5 MHz kohta, mõõdetuna vabas õhus 1,7 meetri 
kõrgusel maapinnast. 

3. Sagedusluba II (sagedusala 791–801 MHz / 832–842 MHz)

3.1. Piirialades kehtivad järgmised tingimused sidevõrgu opereerimiseks: 
3.1.1. Vastavalt Eesti ja Soome telekommunikatsiooni administratsioonide vahel sõlmitud 
koordinatsioonilepingule, baasjaama iga sageduse eeldatav keskmine väljatugevus 3 meetri 
kõrgusel maapinnast ei tohi ületada 55 dB(µV/m)/5 MHz Soome rannikul. Juhul kui 
ribalaius erineb 5 MHz väärtusest, siis 55 dBµV/m liidetakse korrektsioonikoefitsient 10xlog 
(ribalaius/5 MHz).  
3.1.1.1. Väljatugevuse arvutamisel kohaldatakse kriteeriumeid 10% aja ja 50% asukoha järgi. 
3.1.1.2. Väljatugevuse arvutamisel lähtutakse soovitusest ITU-R P.1546. 

3.1.2. Vastavalt Eesti ja Venemaa telekommunikatsiooni administratsioonide vahel sõlmitud 
koordinatsioonilepingule, sagedusalas 791–801 MHz baasjaama iga sageduse eeldatav 
keskmine väljatugevus 10 meetri kõrgusel maapinnast ei tohi ületada 51 dB(µV/m)/1 MHz ja 
58 dB(µV/m)/5 MHz Eesti-Venemaa riigipiiril v.a alas N 58°25´ kuni N 59°02´. Baasjaam 
ei tohi asuda lähemal kui 10 km Eesti-Venemaa riigipiirist. Baasjaama võimsus (e.i.r.p) ei tohi 
ületada 55 dBm sagedusvahemikus 5 MHz kõikides suundades Eesti-Venemaa riigipiiri poole. 
Baasjaama tegevusraadius ei tohi katta tsooni, mis on Eesti-Venemaa riigipiirile lähemal 
kui 2 km. Baasjaama antenni kõrgus kuni 50 km kauguseni Eesti-Venemaa riigipiirist ei tohi 
ületada 70 m maapinnast. 10–30 km kaugusel Eesti-Venemaa riigipiirist asuvate ühiskanalil 
samaaegselt töötavate baasjaamade tihedus ei tohi ületada 1 baasjaama 100 km² kohta. 
30–50 km kaugusel Eesti-Venemaa riigipiirist asuvate ühiskanalil samaaegselt töötavate baas-
jaamade tihedus ei tohi ületada 10 baasjaama 100 km² kohta. Alas N 58°25´ kuni N 59°02´ 
sagedusalas 791–801 MHz baasjaama iga sageduse eeldatav keskmine väljatugevus 10 meetri 
kõrgusel maapinnast ei tohi ületada 44 dB(µV/m)1 MHz ja 51 dB(µV/m)/5 MHz Eesti-
Venemaa riigipiiril. Baasjaam ei tohi asuda lähemal kui 20 km Eesti-Venemaa riigipiirist. 
Baasjaama võimsus (e.i.r.p) ei tohi ületada 55 dBm sagedusvahemikus 5 MHz kõikides 
suundades Eesti-Venemaa riigipiiri poole. Baasjaama tegevusraadius ei tohi katta tsooni, mis 
on Eesti-Venemaa riigipiirile lähemal kui 12 km. Baasjaama antenni kõrgus kuni 50 km 
kauguseni Eesti-Venemaa riigipiirist ei tohi ületada 70 m maapinnast. 20–50 km kaugusel 
Eesti-Venemaa riigipiirist asuvate ühiskanalil samaaegselt töötavate baasjaamade tihedus 
ei tohi ületada 1 baasjaam 100 km² kohta.  
3.1.2.1. Kui baasjaam asub kuni 50 km kaugusel Eesti-Venemaa riigipiirist, peab 
sideettevõtja informeerima Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit sagedusloa taotluse 
vormil hiljemalt kahe nädala jooksul pärast baasjaama kasutuselevõttu.  
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3.1.2.2. Väljatugevuse arvutamisel kohaldatakse kriteeriumeid 10% aja ja 50% asukoha järgi. 
3.1.2.3. Väljatugevuse arvutamisel lähtutakse soovitusest ITU-R P.1546. 

3.1.3. Vastavalt Eesti ja Läti telekommunikatsiooni administratsioonide vahel sõlmitud 
koordinatsioonilepingule, baasjaama (kõik saatjad sektoris) iga sageduse eeldatav keskmine 
väljatugevus Eesti-Läti riigipiiril 3 meetri kõrgusel maapinnast ei tohi ületada 
55 dB(µV/m)/5 MHz ja 9 km kaugusel Eesti riigipiirist Läti territooriumil ei tohi ületada 
29 dB(µV/m)/5 MHz. Juhul kui ribalaius erineb 5 MHz väärtusest, siis eeltoodud välja-
tugevuste väärtustele liidetakse korrektsioonikoefitsient 10xlog (ribalaius/5 MHz). 
3.1.3.1. Väljatugevuse arvutamisel kohaldatakse kriteeriumeid 10% aja ja 50% asukoha järgi. 
3.1.3.2. Väljatugevuse arvutamisel lähtutakse soovitusest ITU-R P.1546. 
3.1.3.3. Sidevõrgu opereerimisel tuleb arvestada Läti poolt digitaaltelevisiooni ringhäälingu 
jaama signaaliga sagedusel 830–838 MHz (kanal 66) asukohaga Riias (e.r.p. = 49 dBW, 
Heff_max = 365 m). Kanal 66 suletakse Läti poolt hiljemalt 31.01.2014. 

4. Sagedusluba III (sagedusala 811–821 MHz / 852–862 MHz)

4.1. Piirialades kehtivad järgmised tingimused sidevõrgu opereerimiseks: 
4.1.1. Vastavalt Eesti ja Soome telekommunikatsiooni administratsioonide vahel sõlmitud 
koordinatsioonilepingule, baasjaama iga sageduse eeldatav keskmine väljatugevus 3 meetri 
kõrgusel maapinnast ei tohi ületada 55 dB(µV/m)/5 MHz Soome rannikul. Juhul kui 
ribalaius erineb 5 MHz väärtusest, siis 55 dBµV/m liidetakse korrektsioonikoefitsient 10xlog 
(ribalaius/5 MHz).  
4.1.1.1. Väljatugevuse arvutamisel kohaldatakse kriteeriumeid 10% aja ja 50% asukoha järgi.  
4.1.1.2. Väljatugevuse arvutamisel lähtutakse soovitusest ITU-R P.1546.  

4.1.2. Vastavalt Eesti ja Venemaa telekommunikatsiooni administratsioonide vahel sõlmitud 
koordinatsioonilepingule, sagedusalas 811–820 MHz baasjaama iga sageduse eeldatav 
keskmine väljatugevus 10 meetri kõrgusel maapinnast ei tohi ületada 51 dB(µV/m)/1 MHz ja 
58 dB(µV/m)/5 MHz Eesti-Venemaa riigipiiril v.a alas N 58°25´ kuni N 59°02´. Baasjaam 
ei tohi asuda lähemal kui 10 km Eest-Venemaa riigipiirist. Baasjaama võimsus (e.i.r.p) ei tohi 
ületada 55 dBm sagedusvahemikus 5 MHz kõikides suundades Eesti-Venemaa riigipiiri poole. 
Baasjaama tegevusraadius ei tohi katta tsooni, mis on Eesti-Venemaa riigipiirile lähemal 
kui 2 km. Baasjaama antenni kõrgus kuni 50 km kauguseni Eesti-Venemaa piirist ei tohi 
ületada 70 m maapinnast. 10–30 km kaugusel Eesti-Venemaa riigipiirist asuvate ühiskanalil 
samaaegselt töötavate baasjaamade tihedus ei tohi ületada 1 baasjaama 100 km² kohta. 
30–50 km kaugusel Eesti-Venemaa riigipiirist asuvate ühiskanalil samaaegselt töötavate 
baasjaamade tihedus ei tohi ületada 10 baasjaama 100 km² kohta. Alas N 58°25´ kuni N 59°02´ 
sagedusalas 811–820 MHz baasjaama iga sageduse eeldatav keskmine väljatugevus 10 meetri 
kõrgusel maapinnast ei tohi ületada 44 dB(µV/m)/1 MHz ja 51 dB(µV/m)/5 MHz Eesti-
Venemaa riigipiiril. Baasjaam ei tohi asuda lähemal kui 20 km Eesti-Venemaa riigipiirist. 
Baasjaama võimsus (e.i.r.p) ei tohi ületada 55 dBm sagedusvahemikus 5 MHz kõikides 
suundades Eesti-Venemaa riigipiiri poole. Baasjaama tegevusraadius ei tohi katta tsooni, mis 
on Eesti-Venemaa riigipiirile lähemal kui 12 km. Baasjaama antenni kõrgus kuni 50 km 
kauguseni Eesti-Venemaa riigipiirist ei tohi ületada 70 m maapinnast. 20–50 km kaugusel 
Eesti-Venemaa riigipiirist asuvate ühiskanalil samaaegselt töötavate baasjaamade tihedus 
ei tohi ületada 1 baasjaam 100 km² kohta.  
4.1.2.1. Kui baasjaam asub kuni 50 km kaugusel Eesti-Venemaa riigipiirist, peab 
sideettevõtja informeerima Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit sagedusloa taotluse 
vormil hiljemalt kahe nädala jooksul pärast baasjaama kasutuselevõttu. Sagedusalas 820–
821 MHz baasjaama iga sageduse eeldatav keskmine väljatugevus 10 meetri 
kõrgusel maapinnast ei tohi ületada 
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15 dB(µV/m)/1 MHz ja 22 dB(µV/m)/5 MHz Eesti-Venemaa riigipiiril. Piirang sagedusala 
820–821 MHz kasutamiseks kehtib kuni 01.01.2015.  
4.1.2.2. Väljatugevuse arvutamisel kohaldatakse kriteeriumeid 10% aja ja 50% asukoha järgi.  
4.1.2.3. Väljatugevuse arvutamisel lähtutakse soovitusest ITU-R P.1546. 
 
4.1.3. Vastavalt Eesti ja Läti telekommunikatsiooni administratsioonide vahel sõlmitud 
koordinatsioonilepingule, baasjaama (kõik saatjad sektoris) iga sageduse eeldatav keskmine 
väljatugevus Eesti-Läti riigipiiril 3 meetri kõrgusel maapinnast ei tohi ületada  
55 dB(µV/m)/5 MHz ja 9 km kaugusel Eesti riigipiirist Läti territooriumil ei tohi ületada  
29 dB(µV/m)/5 MHz. Juhul kui ribalaius erineb 5 MHz väärtusest, siis eeltoodud välja-
tugevuste väärtustele liidetakse korrektsioonikoefitsient 10xlog (ribalaius/5 MHz). 
4.1.3.1. Väljatugevuse arvutamisel kohaldatakse kriteeriumeid 10% aja ja 50% asukoha järgi. 
4.1.3.2. Väljatugevuse arvutamisel lähtutakse soovitusest ITU-R P.1546. 
4.1.3.3. Sidevõrgu opereerimisel tuleb arvestada Läti poolt digitaaltelevisiooni ringhäälingu 
jaamade signaalidega sagedusel 854–862 MHz (kanal 69) asukohaga Cesvaines 
(e.r.p. = 51 dBW, Heff_max = 271 m) ja asukohaga Aluksnes (e.r.p. = 37 dBW, Heff_max = 234 m). 
Kanali 69 saatjad suletakse Läti poolt hiljemalt 01.07.2015. 
 




