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JOULUNUMERO 

Emäsalon Kyläyhdistys julkaisee joulunumeron en-

simmäistä kertaa. Syy tähän on, että Emäsalossa tapah-

tuu paljon sellaista, joka koskee Emäsaloa ja sen asukkaita. 

Ja tämä antaa aiheen julkaista Emäsalolehti näin ennen 

joulua. Olemme juuri tulossa vuoden pimeimpään aikaan, 

sää on pilvinen melkein jatkuvasti ja aurinko, jos se pilkah-

taa, on matalalla eikä lunta ole tullut. Emäsalo, yhdessä 

Hakasalon kanssa, on kyläyhteisö ja toistaiseksi kuulumme 

Porvooseen saaristosaarena. Vaikka kuntaliitoksista puhu-

taan, voimme kyllä laskea kuuluvamme Porvooseen tule-

vaisuudessakin.  

Mitä on meneillä? Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma on 

tekeillä Posintran toimesta. Työpajakokous pidettiin 29.9 

Pellingissä koskien Porvoon saaristoa ja Emäsalosta oli 

mukana monta osanottajaa. Uudenmaan maakuntaliitto 

jatkaa ”Kylät pois”-ohjelmaa, joka voi antaa ikäviä seurauk-

sia kun osayleiskaavat uudistetaan. Samalla saariston kylät 

yrittävät parantaa viestintäyhteyksiään ja aktivoitua. Pro-

jekteja saada nopea kuitupohjainen laajakaista on käynnis-

sä Emäsalossa, Vessöössä, Sarvilahdessa ja Pernajassa. 

Täällä Emäsalossa haluamme aloittaa varsinaisen rakenta-

misen mutta riittävä määrä liittyjiä puuttuu vielä. 

   Porvoon länsipuoli jäi jokin aika sitten putkikatkon 

takia ilman vettä. Emäsalossa vettä riitti vaikka lehdistössä 

toisin väitettiin. Ryhmä emäsalolaisia haluaa saada aikaan 

erityisen tarkastuksen Vesiosuuskunnan hallinnosta ja ta-

loudenhoidosta. Osuuskunta on kutsunut koolle ylimääräi-

sen osakaskokouksen 15.12.2011 käsittelemään tätä asiaa. 

Joulukuussa tulee myyntiin mielenkiintoinen kartta, jossa 

esitetään Emäsalossa käytettyjä vanhoja nimiä.  

ITÄ-UUDENMAAN SAARISTO-OHJELMA  

Saaristo-ohjelmaa kehitetään Porvoossa, Sipossa ja Lovii-

sassa pidettyjen kokousten antamien tulosten perusteella. 

Tarkoitus on, että kuntien päätöksentekijät hyväksyvät 

tämän ohjelman helmikuussa 2012. Luonnos on tullut julki-

seksi marraskuussa kommentoitavaksi. Runsaasti ideoita ja 

mielipiteitä on saatu suurelta määrältä ihmisiä. Kaikki ha-

luavat toimivia peruspalveluita kuten päivähoito, koulu ja 

liikenneyhteydet sekä myös vesi, jätevesi ja nopea internet-

yhteys. 

  Mutta etenkin on tullut esille tarve voida rakentaa 

uutta ilman niukkaa ja lamaannuttava byrokratiaa. Jos saa-

ristoa on tarkoitus pitää elävänä, niin täytyy voida saada 

rakennuslupia. Tarkoituksena on, että tämä kuntien hyväk-

symä saaristo-ohjelma käytetään pohjana suuntaviivojen 

laatimisessa saariston kehittämistä varten ja osana saaris-

tolain toteuttamisessa sekä saaristorahojen hyödyntämi-

sessä. 

EMÄSALON LAAJAKAISTAPROJEKTI 

Vessöössä vedetään jo kuitua! Haluammeko Emäsa-

lossa tosiaan jäädä tulevaisuuden verkoston ulko-

puolelle? EmsaloNet:lla on kaikki investointisuunnitelmat 

valmiina ja saatavissa olevat tukipäätökset saatu. Vessöös-

sä on jo aloitettu ilman mainittavia tukia. Koko Emäsalon 

kuituprojekti maksaa 460.000 euroa ja avustuksia saadaan 

noin 220.000 euroa. Liittymän hinta on 2.500 euroa noin 

100 liittyjällä. Rakentamissuunnitelmat ovat valmiit ja työt 

voidaan aloittaa jos saadaan riittävän monta liittyjää etukä-

teen. Tiedote liittymissopimuksella on jaettu noin 170 ta-

louteen.  

Internet-liittymä on kohta yhtä välttämätön kuin tie 

talolle! Nopean laajakaistan tarve kasvaa koko ajan tieto-

liikenteessä. Yhä enemmän palveluita, sekä julkisia että 

yksityisiä, edellytetään hoituvan Internetissä. TV-uutisissa 

viitataan, että jos haluaa katsoa lisää, niin mene nettiin. 

Kohta hoidetaan myös terveys- ja vanhuuspalvelut netin 

kautta. Yhä enemmän ostetaan netin kautta ja onhan se 

mukavaa saada toimitukset kotiin. Etätyö suoraan toisen 

tietokoneen kanssa edellyttää sekä nopeata alas- että ylös-

nopeutta. 

3G-mobiiliverkko ei riitä. Langaton 3G-verkko, joka nyt 

peittää osan Emäsaloa, ei pysty tarjoamaan riittäviä nope-

uksia varsinkaan ylöspäin. Yhä kasvava mobiiliverkon käyttö 

vähentää myös nopeudet, minkä olemme jo kokeneet 

menneen kesän ja syksyn aikana, kun kännykkäyhteydet 

ovat katkeilleet. Vanheneva ADSL-, tai uusi mokkulatekniik-

ka, ei pysty vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, sen takia 

kuituoptiikkaa.  

Mihin tarvitaan kuituliittymää esim. 5 vuoden kulut-

tua? Käytetään Internet-palveluita kommunikointiin ja 

etätyöhön, tavaroiden ostamiseen ettei tarvitse koko ajan 

ajaa autolla, soittamiseen ilmaiseksi Internet-puhelimella ja 
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käyttämään webbikameraa, kaapeli-TV:n katsomiseen, 

suurten sähköpostiliitteiden ja päivitysten käsittelemiseen, 

videoiden ja uutisten katselemiseen, elokuvien lataamiseen 

jne. Tietyillä alueilla on jo interaktiivisia palveluita vanhuu-

denhoitoon. Muutamien vuosien sisällä nämä tulevat kehit-

tymään voimakkaasti pidentäen kotona asumisen ajan. 

Tämä voi koskea sekä lääkärin- ja hoivapalveluita että päi-

vittäisostoksia. 

  Toinen asia sitten on, että uudisrakentajille nyt tarjo-

taan vain kuparipohjaista ADSL-liittymää (paitsi eteläisessä 

Emäsalossa) korkeammalla hinnalla kuin suunniteltu kuitu-

liittymä. ADSL-tekniikalla ei ole tulevaisuutta ja tulee häi-

pymään kuparijohtojen vanhetessa, etenkin täällä Emäsa-

lossa. /tcn 

Liity jäseneksi EmsaloNet:iin! On tärkeätä, että kaikki 

kiinnostuneet tulevat mukaan ja liittyvät. Ota yhteys puhe-

limitse 0405571468 tai sähköpostitse  

christer.nystrom@stumpebo tai bebbe.nyberg@diff.fi. 

VESIOSUUSKUNTA 

Ylimääräinen osakaskokous! Tietty ryhmä tyytymättö-

miä on syksyllä agitoinut ylimääräisen kokouksen pitämi-

sestä vielä tänä vuonna. Kokouksessa halutaan päättää 

erityisestä tarkastuksesta Porvoon Saariston Vesihuoltolai-

tos Osk:n taloudenhoidosta ja hallinnosta. Kirjelmä on jaet-

tu, jossa on väitteitä ja huhuja. Tyytymättömät ovat halun-

neet, että osuuskunnan hallitus olisi vapaaehtoisesti hake-

nut erityistä tarkastusta, mihin osuuskuntalain mukaan 

osuuskunnan hallituksella ei ole oikeutta.  

Huhuja, huhuja...! Emäsalon Kyläyhdistys on hallituksen 

kokouksessa lokakuussa käsitellyt kirjelmää ja todennut, 

että huhut suurimmalta osin eivät pidä paikkansa. Kyläyh-

distys pitää valitettavana Emäsalon ilmapiirille, että huhu-

jen leviämistä lisätään tällaisella kirjelmällä. Voidaan todeta, 

että kaikki tärkeä informaatio löytyy toimintakertomuksissa, 

kunhan ne luetaan. Kirjelmässä vihjataan myös, että projek-

tihankinnat, jotka tehtiin Uudenmaan ympäristökeskuksen 

valvonnassa, ei olisi kilpailutettu oikein. Lisäksi vihjataan, 

että urakoitsija olisi saanut ison taloudellisen hyödyn pro-

jekteista. Tämä on vaikea ymmärtää koska aina on valittu 

edullisemmat tarjoukset. Tosiasia on myös, että monet 

muut urakoitsijat, myös paikalliset, ovat tehneet kaivutyötä 

Emäsalossa sekä osuuskunnalle että kiinteistönomistajille. 

Putkien muovilaatu on myös aivan sama riippumatta siitä, 

onko väriraita ruskea vai sininen. Jos huolimattomuutta 

putkien vedossa on tapahtunut, niin sillä ei ole merkitystä 

veden laatuun – paitsi jos kytketään väärin!  

Erityinen tarkastus on kallis, kuka maksaa ja mitä 

halutaan saada aikaan? Tällainen tarkastus anotaan 

viranomaiselta, joka sitten päättää jos se tehdään ja kuka 

tekee. Kustannukset voivat olla melkoiset, kymmeniä tu-

hansia euroja selvitystöistä ja juristipalveluista. Osakkaat 

joutuvat maksamaan ja kun osuuskunnalla ei ole varattu 

rahaa tällaiseen, johtaa se ylimääräisten maksujen laskut-

tamiseen. Erityisellä tarkastajalla on oikeus saada osuus-

kunnalta palkkio. Osuuskunta vastaa myös muista erityises-

tä tarkastuksesta aiheutuvista kuluista. Tuomioistuin voi 

kuitenkin erityisistä syistä velvoittaa tarkastusta hakeneen 

jäsenen kokonaan tai osittain korvaamaan kulut osuuskun-

nalle.  

   Se mitä halutaan saada aikaan on epäselvää, tietoja ei 

ole ilmoitettu. Mutta selvää on, että osuuskunnan hallituk-

sen jäsenet kokevat tämän prosessin pahana epäluotta-

muksena, eivätkä ole halukkaita jatkamaan osuuskunnan 

hallituksessa. Täysin uudella hallituksella voi vesi- ja jäteve-

sihuoltoon ja -palveluun tulla ongelmia ylimenoaikana. 

Niille, jotka tarvitsevat tätä palvelua, on erittäin tärkeätä, 

että mm. vesikatkot ja jätevesiummetukset nopeasti saa-

daan hoidettua. 

 

Vesi- ja jätevesipalvelut ovat toimineet hyvin. Veden-

paineen ongelmat lienee ratkaistu. Ja vesiosuuskunnan 

käyttökate on parantunut. Mutta ongelmia voi tulla tulevai-

suudessa, jos lisäliittymien saaminen ehtyy. Tämä prosessi 

huhujen leviämisellä, ylimääräisellä kokouksella ja ehkä 

erityisellä tarkastuksella ei kasvata liittymiskiinnostusta. On 

edelleen monta kiinteistöä, jotka toiminta-alueen sisällä 

lain mukaan vielä pitäisi liittyä. /hö,bn 

  Lisää tietoa saa hallituksen jäseniltä ja verkkosivulta 

www.porvoonsaariston.fi. 
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