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Ajankohtaista  

Köydenvetokisa kylien välillä ja vanhoja traktoreita. 
Lauantaina 20.7 järjestetään köydenvetokisa Bengtsbyn 

urheilukentällä kylätiimien välillä. Palkintoja luvataan. Kylät 

pohjoisesta laskien ovat: Emäsalon kylä, Orrby, Bengtsby ja 

Vaarlahti. Nyt on löydettävä tiimit. Vanhoja traktoreita 

esitellään lauantaina 13.7. Nämä tapahtumat ovat kesäto-

rin aikana klo 10-12. 

Petanque-kiertue. Torstaisin heinäkuussa klo 18. Tiimien 

väliset kisat, palkintoja luvattu. Yhteydenotto Hasse Öhber-

giin 0500-469 697. 

Muuta ajankohtaista. Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 

on edelleen Posintrassa työn alla. Seikkailulaaksossa pidet-

tiin 10.4 tänä vuonna saaristoseminaari, jossa oli monta 

osanottajaa Emäsalosta, Pellingistä, Vessööstä ym. Myös 

Porvoon kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus olivat edus-

tettuina. Se mitä eniten haluttiin saaristolle, oli enemmän 

rakennusoikeutta ja vähemmän byrokratiaa. 

 Uudenmaan maakuntaliiton ”Kylät pois-ohjelma” pätee 

valitettavasti edelleen ja tarkoittaa, että Emäsalo ja Emäsa-

lon kylät pidetään kehityskelvottomina ja tämä voi johtaa 

ikäviin seurauksiin uusissa osayleiskaavoissa. Vessöö ja 

Emäsalo ovat kuitenkin aktiiveja ja rakentavat mm. kuitu-

verkkoja huippunopealle laajakaistalle. Kun Emäsalo saa 

kuituverkkonsa valmiiksi on meillä jo syyskuussa kytkettyjä 

talouksia.  

 Vedenpaine on koko talven ollut korkealla tasolla Por-

voon veden tehtyjen verkkoparannusten myötä. Paine on 

niin korkea, että suositellaan taloihin paineensäätöventtii-

lejä. Vesiosuuskunnan uusi hallitus on nyt toiminut vuoden 

ja laskutus ym. hoidetaan OP-Isännöintikeskuksen toimesta 

Porvoossa. Joulukuun 2011 ylimääräisessä osuuskuntako-

kouksessa päätettyä erityistä tarkastusta ei ole tehty, koska 

kokouksessa valittu tilintarkastaja kieltäytyi suorittamasta 

sitä loppuun.  

Emäsalon kartta. Älä unohda, että vanhoja paikallisnimiä 

sisältävä hieno kartta on ostettavissa Emäsalon Lähikaupas-

ta á 25 €.  

VANHA PALOTORNI  

Vanha palotorni kunnostetaan saaristorahoilla museoksi 

Emsalö FBK:n muistoksi. Oma sähköliitäntä saadaan maa-

kaapelilla. Torniin pääsee Emäsalontie 725 kohdalta.  

  Emsalö FBK perustettiin 1911. Noin 1930, kahden vuosi-

kymmenen toiminnan jälkeen, oli jäsenmaksujen, rahanke-

räysten ja juhlatilaisuuksien ansiosta onnistuttu keräämään 

riittävästi varoja, jotta voitiin ostaa nykyaikainen koneruis-

ku. Ruisku toimitettiin palokunnalle elokuussa 1930 ja sijoi-

tettiin Bengtsbyyhyn. 

  Selvisi kuitenkin nopeasti, että ruiskulle kaikkine lisäva-

rustuksineen, etenkin 700 metriä vesiletkua, oli saatava 

vakituinen sijaintipaikka, eikä pitkän päällä voitu sijoittaa 

minne milloinkin oli vapaata tilaa. Siksi päätettiin rakentaa 

kunnollinen ruiskuliiteri, missä olisi hyvä letkujen kuivatus-

torni keskeisellä paikalla. Rakennustoimikunta, palokunnan 

puheenjohtaja Erik Stjernbergin (Lisu-Erik) johdolla, antoi 

Johan Henrikssonille tehtäväksi laatia piirustukset, ja kus-

tannusarvio pyydettiin rakennus- ja maalaustöistä. 

 
 
  Tehtävä annettiin usein käytetylle timpurille Oskar 

Ådahlille Vaarlahdesta ja Emil Grefbergille Bengtsbyystä. 

Työ suoritettiin kesän 1931 aikana, ja tammikuun 17 päivä-

nä 1932 "redskapshuskommittén" -kuten sitä pöytäkirjassa 

nimitettiin, päätti virallisesti työnsä.  

  Rakennus oli maksanut 14.086 markkaa 95 penniä, josta 

työkustannusten osuus oli 3.675 markkaa. Palokunnan 

omat varat eivät riittäneet rahoittamaan rakennusta, vaan 

oli ollut pakko lainata 8.000 markkaa "Emsalö bygde-

vägs"kassasta. 

  Rakennus, jota kaikkina vuosina on kutsuttu " brandtor-

net" (palotorni) on itse asiassa tarvikeliiteri-ruiskuliiteri 

letkukuivatustornilla. Mutta, koska kaikkialla on kaikenlaisia 

liitereitä, nimitys on tuntunut luonnolliselta ja itsestään 

selvältä. Tornista tuli maamerkki, kuten muinaiset tuulimyl-

lyt. Sellainen on itse asiassa aikoinaan ollut juuri samalla 

paikalla missä palotorni nykyään sijaitsee.  

  Hauskana yksityiskohtana voidaan mainita, että torni on 

huomioitu Gunnar Lindbladin muistelemista erilaisista 
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Emäsalotapahtumista, joita on julkaistu Borgåbladetissa 

talvena 1934. Oli tullut ilmi, että torniin oli tullut aavistuk-

sen pieni kallistuma, tuskin havaittavissa, mutta kiitollinen 

aihe kansanhuumorille. Aakkoselle ”Å” Lindblad runoi-

li: ”Ådahl och Grefberg för tornet vi prisa, för tornet har 

lutning som det uti Pisa”. br 

VALOKUITUVERKKO EMÄSALOON  

EmsaloNetin laajakaistaprojekti toteutuu. Tämä pro-

jekti, jonka Emäsalon Kyläyhdistys on käynnistänyt ja jonka 

kanssa Bebbe Nyberg sekä edesmennyt Christer Nyström 

2009 lähtien ovat tehneet työtä, on nyt realisoitumassa. 

Sen jälkeen kun LPOnet marraskuussa 2012 oli ostanut 

EmsaloNetin, käynnistyi kuituverkon rakentaminen nopeas-

ti. Kuituverkko on rakennettu niin, että se mahdollistaa 

liittymisen kaikille Emäsalon taloille. Syys-lokakuun aikana 

kaikki liittymissopimuksen tehneet tulevat kytketyiksi verk-

koon.  

Mitä liittyminen antaa ? Ensiksi kysymyksessä on huip-

punopea kiinteä internet-yhteys ja kaapeliTV – ei sää- ja 

kuormitusriippuvainen langaton yhteys. Tämä kiinteä inter-

net-yhteys mahdollistaa lukuisia sellaisia palveluita, jotka 

eivät nyt ole mahdollisia. Varsin tärkeäksi voi muodostua 

vanhuushoivapalvelujen siirtäminen verkkoon, se mahdol-

listaa kotona asumisen pidemmän ajan. Vedetty kuitumää-

rä on niin iso, että esimerkiksi yritykset voivat järjestää 

omia serveripalveluita Emäsalosta. 

Isoja kytkentälaatikoita. Ne ovat isoja, koska sisällä on 

kaapelikieppi, joka tekee mahdollisten kaapelikatkojen 

korjaukset helpommaksi. Laatikon sisällä on useita kytken-

tälevyjä kaikille niille taloliittymille, joilta menee kuitukaa-

peli laatikolle. Eihän laatikot ole kauniita mutta ne ovat 

tehokkaita ja pitävät näin verkon kunnossapitokustannuk-

set alhaalla. Joitakin laatikoita joudutaan siirtämään tai 

vaihtamaan pienempiin kytkentäbokseihin. 

Rittääkö 3G/4G-mobiiliverkko? Ei ainakaan maaseudul-

la tai saaristossa. Runsas älypuhelinliikenne kuormittaa yhä 

enemmän langattomia verkkoja. Tarpeeksi kapasiteettia 

saadaan vain rakentamalla tiheästi uusia mastoja. Kukaan 

ei vain halua investoida tähän maaseudulla. 

  Kiinteällä valokuituverkolla on jokaisella talolla periaat-

teessa oma kuitu ja 100 Mb/s nimellisnopeus riippumatta 

toisista käyttäjistä. Tarvittaessa voidaan nopeus nostaa 

tuhatkertaisesti riippuen käytössä olevasta elektroniikasta. 

Kuituliittymän avulla voidaan sitten kotona vaikka järjestää 

oma langaton perusasema, esim. WLAN. 

 On selvää, että yksinomaan langaton yhteys ei toimi 

tulevaisuudessa haja-asutusalueella. Mutta nyt Emsalo-

Net/LPOnet pystyy tarjoamaan kaikille Emäsalolaisille kui-

tuliittymän kaapeliTV:lla. bn 

EMÄSALON POSTI  

Emäsalon postikonttori Gammelbackassa. Itella on 

informoinut, että postia hoitaa nyt Gammelbackan Valinta-

talo. Emäsalon postinumero, 06950, toimii toki kuten en-

nen, mutta postilähetykset menevät Valintataloon, jonka 

aukioloaika on klo 21 asti ja auki myös sunnuntaina. Kirjeitä 

voidaan edelleen postittaa Emäsalon Lähikaupassa. 

PAKKOLIITTYMINEN JÄTEVETEEN 

Tämä pakko ankarine jäteveden puhdistusvaatimuksineen 

on vuonna 2004 eduskuntamme määrämä kaikille haja-

asutusalueiden taloille, joissa on juokseva vesi. Tämä kos-

kee sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta. Myöhemmin 

puhdistusvaatimuksia on lievennetty, mutta edelliset anka-

rammat vaatimukset pätevät vielä meren lähellä eli saaris-

tossa. 

Kaksi jäteveden liittymispakkolajia; 1) haja-asutus 

jonkin vesilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella ja 2) jon-

kin vesilaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella. 

 Ensimmäisessä kohdassa liittymispakko tarkoittaa, että 

jokainen kiinteistö hankkii ja huoltaa oman puhdistuslaitok-

sensa ennen 2017. Poikkeuksena ovat yli 70-vuotiaat kiin-

teistönomistajat. Mutta välittömästi, kun omistaja vaihtuu 

nuorempaan, täytyy hankkia oma puhdistuslaitos. Toisessa 

pakkokohdassa täytyy liittyä olemassa olevaan jätevesi-

verkkoon heti kun se on mahdollista. 

 Oma jätevedenpuhdistamo on ongelmallinen – saaris-

ton ankarammat puhdistusvaatimukset edellyttävät mut-

kikkaita ja kalliita kiinteistöpuhdistamolaitteita eikä niitä voi 

jättää käyttämättä talven yli tai viikkoa pidemmäksi ajaksi-

Toinen ongelma on, että jätevesiasetus vaatii puhdistuslai-

toksen mitoitusta vähintään 5 hengelle ja tämä johtaa mo-

nessa tapauksessa liian suuriin laitteisiin ja tuloksena huo-

nosti toimivaa puhdistusta. 

   Toisessa tapauksessa liitytään jonkin vesilaitoksen verk-

koon, joka sitten vastaa kunnossapidosta ja jäteveden puh-

distamisesta voimassa olevien normien mukaan. 

Emäsalossa löytyy molemmat tavat. Kyllähän se on 

kallista liittyä vesilaitoksen verkkoon, mutta voi olla vielä 

kalliimpaa hankkia oma puhdistuslaitos. Jos kaikki toiminta-

alueen sisällä liittyisivät niin kuin pitää, tulisivat vesilaitok-

sen maksut selvästi pienemmiksi. bn 

                     --------------------------------------------      

Tapahtui ennen jumalanpalvelusta Emäsalon kappelissa. 

Nuori herra astuu esille ja tervehtii vanhempaa rouvaa, joka 

tokaisee ”ja kuka sinä sitten olet”. ”Björn Vikström” sanoi 

herrasmies. ”Oho, piispa, no pitkä kun olet, tule auttamaan 

sytyttämään kynttilät”. 

HYVÄÄ KESÄN JATKOAHYVÄÄ KESÄN JATKOAHYVÄÄ KESÄN JATKOAHYVÄÄ KESÄN JATKOA!!!!    

www.emsalo.fi 


