
Valokuitu Ypäjänkylään 

 

Ypäjänkylän aiemmassa kyläsuunnitelmassa vuodelta 2009 on yhtenä 

tavoitteena ollut valokuidun vetäminen kylään yhdessä runkoviemärin 

kanssa.  

Valokuitu tarjoaa tasaisen ja vakaan yhteyden sekä internetin että 

kaapeli-TV:n käyttöön. Kaapeli-TV:n peruskanavat sisältyvät kaapeli-

TV:n kuukausimaksuun ja niiden lisäsi voi hankkia myös erillisiä 

maksukanavia. Antenniverkon TV-lähetyksissä siirrytään yksinomaan 

DVB-T2 -tekniikkaan 31.3.2020, jolloin saatetaan tarvita uusi TV tai 

digiboksi sekä mahdollisesti uusi VHF-alueen antenni. Valokuitu korvaa 

nämä uusimistarpeet. 

Kiinteä laajakaista toimii myös etätyössä ja jotkut työnantajat mm. 

korvaavat osan kodin laajakaistan kuukasimaksusta. Valokuitu nostaa 

usein myös kiinteistön arvoa. 

Valokuituhankkeen venyttyä näinkin pitkään on Ypäjänkylän 

kyläyhdistys päättänyt käynnistää yhdessä LounaPlussa ry:n ja Lounea 

Oy:n kanssa valokaapelin tarveselvityksen.  

Ypäjän keskustassa kaapeli rakennetaan markkinaehtoisesti, koska 

rakennuskanta on kohtalaisen tiivis ja kysyntää on riittävästi. 

Pienemmille alueille, kuten Ypäjänkylään, on rakentamiseen 

mahdollisuus saada hanketukea 50% kaivuukustannuksista ja tuki 

voidaan hyödyntää suoraan asiakkaiden liittymähinnoissa. 

Rakentamisen aloittaminen edellyttää riittävästi liittymiä ja 

ennakkokiinnostuksen osoitteiden pohjalta voi operaattori (Lounea) 

päättää, mistä suunnasta valokuitu kannatta vetää. Mahdollisuudet ovat 

Ypäjän keskustasta, Humppilan suunnasta, Loimaan suunnasta tai 

Kauhanojan suunnasta 

Liittymän kustannus tulee hanketuen myötä olemaan n. 2500 euroa. 

Kaivuutyönosuuteen (n. 1400 €) on mahdollisuus saada myös 

kotitalousvähennys. Liittymän kustannukseen on tarjolla 5-10 vuoden 

rahoitusratkaisu, jossa liittymiskulut peritään kuukausittain käyttömaksun 

yhteydessä. Käyttömaksu riippuu tilattavista palveluista, edullisin 

nettiliittymä maksaa tällä hetkellä 19,90 €/kk (nopeus 25 Mt). Pelkät 

peruskanavat sisältävän Kaapeli-TV:n kuukausimaksu on 6,91€/kk. 



Valokuituverkkoon voi liittyä myös myöhemmin, mutta silloin ei 

tukirahoitusta voi enää hyödyntää eli liittymä on yhteishankkeen kautta 

toteutettuna edullisempi. 

Ypäjänkylän kyläyhdistys kokoaa tietoja valokuituliittymien 

kiinnostuksesta, selvitysvaihe ei vielä tarkoita sitoutumista 

hankkeeseen. Mikäli helmikuun 2019 loppuun on saatu riittävä määrä 

kiinnostuneita, voi Lounea hakea hanketukea ELY-keskukselta ja sen 

päätösten pohjalta voidaan kaivuutyö käynnistää ja liittymät saada 

käyttöön vuoden 2019 aikana.  

Kiinnostuksen selvittämiseen voit antaa tietosi (nimi, osoite, 

postinumero, postitoimipaikka sekä mahdollisia lisätietoja) jollekin 

seuraavalle kyläyhdistyksen toimihenkilölle:  

Matti Männistö, 045 677 6331, mannistomatti@gmail.com tai  

Pirkko Lipponen, 050 468 2588, lipponen.pirkko@pp.inet.fi tai  

Veli-Tapio Kangasluoma, 050 520 1386, puheenjohtaja@ypajankyla.fi.  

Sähköisesti voit ilmaista kiinnostuksesi lomakkeella osoitteessa 

https://my.surveypal.com/valokuitu. 

 

Terveisin 

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry 

 

 

 

Kuvat Lounea Oy:n nettisivuilta 


