Telia on katnud 5G leviga ligi kolmandiku Eesti elanikkonnast
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Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse kinnitusel läheneb ettevõtte poolt tööle pandud 5G tugijaamade arv 200-le, kattes 5G leviga
tänaseks ligi kolmandiku Eesti elanikkonnast.
Telia asus oma 5G võrku rajama 2020. aasta novembris, kasutades selleks 4G sagedusala.
„Tegime selle sammu seetõttu, et 5G kasutuselevõtuks mõeldud 3,6 GHz sagedusala oksjon oli juba pikalt venima jäänud. Samal ajal
ehitasid mitmed teised riigid suure hooga välja oma 5G võrke ning olime nendest arengutest maha jäämas. Täna võime öelda, et tegime
2020. aasta novembris õige otsuse, kui lansseerisime oma 5G võrgu olemasolevatel sagedusaladel. Nüüd läheneb meie poolt tööle pandud
5G tugijaamade arv Eestis juba 200-le, mis katavad 5G leviga juba ligemale kolmandiku Eesti elanikkonnast,“ ütles Andre Visse.
Telia tehnoloogiajuht lisas, et sel nädalal alanud 5G sageduslubade oksjon tähistab enam kui kolme aasta pikkuse ootusperioodi lõppu ning
riigi poolt välja jagatavad sagedusplokid 3,6 GHz sagedusalas võimaldavad oma laia ribaulatusega edastada suuri andmemahte suurtel
kiirustel, mis parendab märgatavalt näiteks TV-teenuse kasutajakogemust.
„Oleme Eestis 5G tehnoloogia võimalusi pakkunud üle 500 päeva ning 5G-d kasutab juba mitukümmend tuhat Telia klienti. Paraku ei
saanud me olemasolevatel sagedustel pakkuda klientidele 5G tehnoloogia täielikku potentsiaali. 5G sagedusloa olemasolu võimaldab selle
mure lahendada,“ sõnas Visse.
Telia on 5G võrgu avanud kõigis maakondades ja enamus linnades ning uue võrgu väljaehitamine on ettevõtte jaoks hetkel üks olulisemaid
fookusi.
Eestis saab hetkel Telia 5G-d kasutada näiteks Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Raplas, Keilas, Sakus, Sauel, Harju-Ristil, Märjamaal,
Vasalemmas, Haapsalus, Kuressaares, Kärlas, Muhus, Kärdlas, Käinas, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Jõhvis, Toilas, Kiviõlis, Paides, Tapal,
Türil, Põltsamaal, Kosel, Viljandis, Elvas, Tõrvas, Otepääl, Jõgeval, Tormas, Kauksis, Koerus, Järva-Jaanis, Rõuges, Põlvas, Võrus ning
veel kümnetes väiksemates asukohtades.
5G kasutamiseks peab kliendil olema 5G telefon ning kindla mahuga mobiilse interneti pakett. Hetkel läheneb nende klientide arv, kes
kasutavad Telia võrgus 5G telefone, juba 100 000-le.
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