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Kära PUF medlemmar! 
 
Det är minsann förunderliga tider vi lever i just nu med Corona-
pandemin rasande omkring oss! I vårt förra nummer av Vass-
buken listade vi upp en hel rad planerade trevliga program för 
sommaren 2020, men tyvärr, på grund av rådande omständigheter 
är det mesta avbokat tills vidare.  
 

Årsmötet hålls i år undantagsvis först i juni och ute på danslavan  
lördagen 13.6.2020 kl 12.00. Kallelsen finns här bredvid!  
 

Vi i PUF styrelse beslöt också att inte ordna den traditionella som-
marfesten nu i juni på grund av att smittorisken ännu är för stor 
då. Konserterna och teaterföreställningarna har avblåsts av arran-
görerna, och Konsthappeningen blir inte heller av i augusti. Däre-
mot är den planerade båtutfärden till Järvö 15.7.2020 kl. 13.00 
fortfarande på programmet. Barn och ungdomar är hjärtligt väl-
komna med! Läs mera om utfärden på följande sida. 
 

Vi hoppas också kunna ha några talkotillfällen senare för att bl.a. 
bygga den nya invalidrampen intill huset och två nya portar in till 
tomten. Den gamla porten togs bort i samband med att vi på hös-
ten gjorde en ny parkeringsplats för att inva-taxi tryggare kan av-
lämna och hämta passagerare. Vi kommer också att låta göra ett 
nytt snyggt staket från portarna söderut längs med vägen. 
 

--- 
 

Trots det tråkiga nuläget hoppas jag att många av er har kunnat 
njuta av den vackra våren och möjligen t.o.m. kunnat vara på era 
stugor i härlig natur. Själv har jag och min man Hasse varit här på 
udden nästan permanent sedan mars månad. Det har varit under-
bart att följa med naturens uppvaknande och alla flyttfåglar,  
särskilt de härliga tranplogarna som det funnits stora mängder av. 
Det fina är att de flesta flyger precis här över Porkala udd. Låt  
oss också hoppas att en del av de förändringar i människors livs-
stil som sker nu under Corona-krisen leder till något bestående 
positivt med tanke på t.ex. hotet från klimatförändringen. 
 

Jag vill önska er alla en 
underbar, fastän kanske 
litet annorlunda sommar! 
Ta väl vara på er alla  
och hålls friska! Till sist vill 
jag citera drottning Elisa-
beth, ”We´ll meet again”  
–  Vi möts igen! 
   
 

Gun   
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Kallelse till föreningens årsmöte  
  lördagen den 13 juni kl. 12.00 på Rigårdsnäs 

 
  Vi håller årsmötet ute! 

  Vi håller avstånd! 
      Vi räknar med vackert väder och gott humör!   

 
                   På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. 

 
               Välkomna! 

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
OBS! OBS! OBS! På grund av coronapandemin är  
alla våra övriga sommarprogram 2020 inställda.  

   
           Båtutfärd onsdagen den 15 juli kl. 13.00 

 
Om det bara är möjligt så går den här sommarens utfärd och picknick  

till traditionsrika Järvö som ligger rätt söderut från Räfsö,  
söder om farleden, se kartan nedan.  

 

Pertti Nykänen har kommit överens med officersgillet på Järvö 
som tar emot oss på platsen.  

 

OBS! Eftersom Järvö hör till Obbnäs militärområde måste  
alla som vill delta i utfärden anmäla sig senast den 30 juni till vår  

sekreterare Agneta Brenner, telefon: 050 3571 418  
epost: agneta.brenner@gmail.com  

- 3 - 

Källa: Sjöfartsverket 



 ERIK EKLUND MINNS... 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Intervju med Erik Eklund om  
Porkalaparentesens inverkan på 
vårt föreningshus Rigårdsnäs 
 
Under sommaren 2019 diskuterade 
jag med Erik Eklund om vårt för
eningshus Rigårdsnäs skick efter 
Porkalaparentesen. Då nämnde han 
att i motsats till vad som hänt  
med de flesta byggnaderna under  
parentesen hade ryssarna faktiskt 
gjort en del reparationer som troli
gen räddat huset från förfall. Jag 
blev nyfiken och föreslog att vi 
skulle skriva en artikel i Vassbuken 
med detaljer om detta. Sagt och 
gjort – här är resultatet… 
 

Erik började med att berätta att hans 
familj flyttat tillbaka till Porkala år 
1958. År 1959 började man intressera 
sig för Rigårdsnäs och med talkoanda 
började man iståndsätta huset och en 
ny dansbana byggdes istället för den 
gamla som förstörts under kriget. Erik 
berättade att det dansades flitigt och 
en sommar då de redan haft sju dans-
kvällar hade damerna som stod för 
bufféserveringen sagt att ”nu får det 
vara nog”, de orkade inte ställa upp 
för flera. 
 

Under parentesen hade festsalens 
scen förstorats och sänkts ned. Sce-
nen var inte lika bred som nu utan 
hade en vägg med en öppning som 
var bågformad upptill. Väggen var 
målad ”ryssblå” och ovanför bågen 
”lyste” den symboliska sovjetiska 
stjärnan. 
 

Huset hade använts främst som bio-
graf och en liten tilläggsdel hade 
byggts vid södra ytterväggen. Där 
hade man filmprojektorerna. I nu-
varande ”tamburen” hade långa upp-
höjda bänkar byggts i etager, antagli-
gen för att extra publik skulle kunna 
se över publiken som satt i själva sa-
len.  
 

Det första Erik och hans bror Elmer 
gjorde på tu man hand var att tapet-
sera om i huset. Huset blev genast 
fräschare och den obehagliga lukten 
som fanns i huset försvann. På så sätt 
kunde man ta huset i användning 
med ganska enkla medel. 
 
 

Husets tak hade antagligen läckt vat-
ten redan innan Parentesen. Ryssarna 
hade lagt ett nytt pärttak ovanpå det 
gamla, som Erik antar varit ett tak av 
filt. På så sätt hindrade de att ytter-
ligare skador på stockväggarna upp-
stod. De hade också bytt ut halva  
innertaket som är mot vägen och lagt 
nya bräder under och bytt ut spån-
lagret i mellantaket. Sedan hade de 
lagt gipsplattor som yta i hela taket.  
 

Tyvärr åstadkom gipsplattorna troli-
gen att den halvan där bräderna inte 
bytts ut antagligen stängde in fukt 
som redan fanns där och det ledde till 
att takbjälkarna sakta ruttnade och 
blev angripna av insekter under årens 
lopp (detta märkte man först år 2007 
då den nya stora husrenoveringen 
började).   
 

Ryssarna hade också bytt ut de övre 
stocklagren ovanför dörrarna i väg-
gen mot tamburen och ovanför fönst-
ren i väggen mot vägen. Erik berät-
tade att han kände igen både ryssar-
nas stockar och isoleringsspån för 
likadana fanns i huset på Järvö efter 
ryssarna.  
 

Det gamla tamburtaket var helt bort-
taget och istället hade man fäst gips-
skivor där med endast ribbor. Bal-
kongen som funnits ovanför in-
gången var borta. Ingången till buffé-
utrymmet var på stället där nu-
varande köket är.  Ingångstrappan var 
från norr längs med ytterväggen och 
trappan var täckt med pärttak. Erik 
tror att just trapptaket, som antaglig-
en ledde vatten in mot väggen, var 
skyldigt till att stockarna på ytterväg-
gen hade bytts ut. 
 

Golvbräderna i halva golvet mot sce-
nen hade ännu kvar de ursprungliga 
golvbräderna medan andra halvan 
mot dörrarna var förnyad med bräder 
av varierande sort. Det hade funnits 
eldstäder i huset i tamburen, i salen 
och en liten spis i det som troligen 
redan då varit för bufféservering. De 
var alla borttagna och man skaffade 
oljekaminer istället till salen och tam-
buren under 60-talet. 
 

 
 
 

Det fanns inga uthus efter parentesen 
och i nuvarande klubbrum som ligger 
under scenen hade det funnits en bo-
stad. Vattnet till huset togs från brun-
nen som ännu finns kvar men inte 
längre används . 
 

Det hade också funnits en brygga vid 
Rigårdsnäs eftersom Erik och Elmer 
kom med båt och lade till vid den. 
Den bryggan förnyades på 70-talet 
och har förnyats nu igen under de 
senaste tre åren. 
 

--- 
 

Massor med tack till dig Erik för alla 
detaljer! Rätt många helt vettiga  
reparationer hade alltså gjorts av  
ryssarna under parentesen, och det 
får vi PUF medlemmar ju vara tack-
samma för då vi nu har ett underbart 
fint föreningshus att samlas och trivas 
i. Utan ryssarnas intresse för att hålla 
Rigårdsnäs i skick kunde läget vara 
helt annat… 
 
Gun Weckman 
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Vår hedersmedlem Erik Eklund  har under 
åren gjort enorma insatser för bevarandet 
av Rigårdsnäs. Foto: Gun Weckman 



Stort jaktområde bildas 
på Porkala udde 
 
Monica Tallberg, aktiv inom Kyrk
slätts jaktvårdsförening, har tagit 
initiativ till att samla tillräckligt 
många markägare för att skapa ett 
enhetligt jaktområde för Porkala. 
Tanken är att äntligen kunna inleda 
jakt på älgar och andra hjortdjur 
som varje år åstadkommer enorma 
skador. 
 
För att området skall kunna godkän-
nas för jakt bör det vara ett enhetligt 
område på minst 300 hektar. Tallberg 
har redan med hjälp av andra mark-
ägare fått ihop ett område som 
sträcker sig från Kyrkogårdsön i söder 
ända till Grållas och Mellangård.  
”Vi ser gärna att så många andra 
markägare som möjligt ger sitt till-
stånd åt jaktlaget att driva och jaga 
också över deras områden, ju större 
och enhetligare område vi kan bilda, 
desto effektivare kan jakten organise-
ras”, säger Monica Tallberg. 
 
 
 
Minken hotar fågellivet 
 
Minkarna som år 1988 släpptes ut 
från minkfarmen i Biskopsböle  har 
under åren spritt sig långt ut på  
Porkala udde. Den onaturligt upp-
komna minkstammen är numera helt 
förvildad och har förökat sig efter-
som den saknar naturliga fiender. Det 
har haft förödande effekt bl.a. på  
ejderstammen, vars bon förstörs av 
de svarta marodörerna.  
 
VD Kim Jaatinen på Natur- och vilt-
vårdsstiftelsen berättar att stiftelsen 
kommer att satsa på att jaga mink 
längs Porkalas stränder under sen-
sommaren/hösten detta år. De place-
rar ut och vittjar fällorna, så det med-
för inga extra besvär för markägarna.   
 

Om du vill att viltvårdsstiftelsen skall 
komma och placera ut minkfällor på 
ditt område, kontakta alltså  
 

Kim Jaatinen,  
telefon 040 712 1999, 
e-post: kim@luontojariista.fi.  
 
 

Katastrofalt för naturen 
 
På stora områden av Porkala udde 
har naturen redan förändrats märk-
bart genom hjortdjurens framfart. 
Hjortarna tuggar glatt i sig all löv-
vegetation på upp till två meters 
höjd, vilket innebär att hela områdets 
natur förändras till barrskog och inga 
mindre lövträn kan växa sig stora. För 
några år sedan fanns det i Porkala 
bl.a. många små ekplantor men de 
har alla blivit uppätna och förstörda.  
 

Älgarna bryter av fingertjocka lövträd 
så att lövskogen inte har möjlighet att 
växa till sig. Naturen förändras snabbt 
mot en fuktigare granskogstyp. Ska-
dorna gäller också alla odlingar som 
förstörs i Porkala, både för jord-
brukarna och sommargästerna.  
 

Som känt fungerar hjortarna också 
som värddjur för stora mängder fäs-
tingar - en hjort kan bära på upp till 
2000 fästingar Det är alltså hög tid  
att normalisera läget och få en mera 
naturlig viltdjursstam i Porkala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Även mårdhund jagas 
 
Mårdhundarna är s.k. invasiva arter 
på samma sätt som vitsvanshjorten 
och de åstadkommer också stora  
skador i naturen både på växt- och 
djurlivet. Jatklaget kommer därför att 
samtidigt driva med hund för att 
komma åt mårdhundarna. 
 
 

 
Bli av med hjortarna  
 ge tillstånd till jakt 

över era områden! 
 
Ifall ni också är utleda på förstörelsen, 
ta gärna kontakt direkt med  
 

Monica Tallberg,  
telefon: 040 054 4677  
e-post: e.m.tallberg@gmail.com  
 

eller  
 

Staffan Åberg,  
telefon: 040 548 5478 
e-post: staffan.aberg@kolumbus.fi  
 
 
 

 

 AKTUELLT: NU SKALL HJORTARNA BORT! 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                 In memoriam  

Porkala uf:s mångåriga styrelsemedlem 
Sune Häggström somnade stilla in den 24 
april 2020. Sune var född den 1 juni 1942 
och blev 77 år. Sune var en av de bärande 
krafterna när Porkala Ungdomsförening r.f. 
återupplivades år 1986 och han fungerade 
länge som föreningens viceordförande. 
Sune hade en stark kärlek till hembygden 
och ett genuint intresse för föreningen.  
Sune bevaras i vårt minne med tacksamhet. 



AKTUELLT: TRAFIKKAOS PÅ SMÅVÄGARNA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Coronapandemin ställer 
till det också i Porkala 
 nytt trafikrekord? 

 
På vårvintern flyttade många av oss 
ut till sommarstugan i karantän, 
men i stället för lugn och ro fick vi 
se kilometerlånga bilköer på Dra
gesvägen och Tullandsvägen. Det 
var en direkt följd av corona
pandemin och regeringens direktiv 
att hålla sig på distans. 
 

Man kan gott förstå alla familjer som i 
vanligt fall rör sig i köpcentra, butiker 
och caféer på lördagseftermiddag och 
nu tänkte sig en fridfull picknick ute 
på Porkala friluftsområden i stället. 
Men så tänkte tusentals andra familjer 
också...  
 

Det blev ett bilrally av värsta slag.  
Under alla veckoslut från och med 
mars har det bildats långa trafikköer 
längs med de små vägarna i Porkala. 
Trafiken ökade till sist så oroväckande 
att friluftsområdets vakter fick ställa 
sig på Porkalavägens vändplats och 
mota bilisterna tillbaka .   
 

Naturligtvis var det några förare som 
tappade nerverna och ställde sig på 
tutan - det hjälpte ju inte precis upp 
situationen med en sådan ”konsert” 
för dem som bor i närheten... 
 

Hans Helminen, ordförande för Dra-
gesvägens väglag, konstaterade att 
väglaget i några års tid har haft has-
tighetsmätning på vägen. Tidigare år 
har ca 15 000 bilar passerat under 
mars-maj men nu ökade det upp till 
orimliga ca 40 000 bilar under samma 
tidsperiod. Av förklarliga skäl har 
sommargästerna nog varit mera ute 
på stugan men visst har besöken till 
friluftsområdet ökat radikalt! 
 

Som bilden visar har det varit köer i 
båda riktningarna så det är inte säkert 
att räknaren alltid kunnat registrera 
enskilda bilar från kön.  
 

Kommunerna har tydligen marknads-
fört sina friluftsområden litet för  
effektivt, eftersom några av bilisterna 
vevade ner rutan och frågade var 
”nationalparken” är. Jag försökte för-
klara att den närmaste finns i Noux… 

Så här såg det ut på Dragesvägen i Porkala lördagen den 23 mars 2020.  
Det är tyvärr bara en tidsfråga innan en värre olycka är framme. 
Foto: Kenneth Kortman 

Långdansen äntligen slut? 
 
Kyrkslätts samhällstekniska nämnd 
behandlade i februari en ”utveck
lingsbild för markanvändning” 
2040 60. Nämnden strök då alla 
hänvisningar till nationalpark. 
Porkalaborna applåderar beslutet.  
 

Är den eviga långdansen kring frågan 
om nationalparken nu äntligen slut? 
Svaret är tyvärr - NEJ. Tanken kastas 
fortfarande fram med jämna mellan-
rum av politiker som försöker ”plocka 
gröna och vill se hundratusentals 
turister på uddens ömtåliga och 
begränsade naturområden. Också ett 
nytt utkast till ”Finlands Havsplan 
2030” som finns nu till påseende, 
öppnar dörren för nationalparken, läs 
mer om detta på sista sidan!  Utdrag ur Kyrkslätts Nyheter 29.3.2020 



AKTUELLT: NYA ÄGARE PÅ PORKALA MARIN 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Boken om Porkalas fyrar 
 
Visste du att det fanns lotsar i 
Porkala redan på 1500 talet? 
Visste du att Rönnskär är  
Finlands näst äldsta fyr? 
Visste du att det har bott över  
50 människor på Rönnskär? 
 

Vassbuken berättade i senaste 
numret att en bok om Kallbådan var 
under arbete. Arbetet har nu ut-
vidgats och boken kommer att hand-
la om både Kallbådan och Rönnskär. 
Så här informerar Jyrki Olkinuora 
om den kommande boken: 
 

”Finlands Fyrsällskap förbereder en 
bok om Porkalas fyrar Rönnskär och 
Kallbådan. Boken handlar om fyrarnas 
historia och nutid samt skildrar de 
människor som arbetade och bodde 

vid fyrarna. Den berättar 
också om sjöfarandet, lots-
ningen, skeppsbrott och 
krigstiden i Porkala. Över 
300 sidor. Boken utkommer 
samtidigt på finska och 
svenska.” 
 

Enligt planerna skall boken 
ges ut i augusti. Fyrsällskapet 
sköter försäljningen vid sina 
tillställningar t.ex. i Kyrkslätt, 
via sina medlemmar och via 
postorder. Mera information 
på Fyrsällskapets hemsida 
 www.majakkaseura.fi. 

Porkala Marin öppnar  
till sommaren 
 
Det var länge osäkert om kommu
nen skulle hinna få nya företagare 
till Porkala Marin. Nu kan vi be
rätta att verksamheten fortsätter 
redan i sommar. 
 
Kyrkslätts kommun har så sent som i  
maj detta år gjort ett arrendeavtal på 
25 år med det nya företaget Porkka
lan Marina Oy. Företaget ägs av  
Mika Harlo, Nora Harlo, Rami 
Alanko och Marko Nieminen.  
 

Gruppen har också köpt fastighetens 
alla byggnader, konstruktioner och 
bryggor. Området kommer att hållas 
öppet för kommuninvånarnas an-
vändning på samma sätt som tidi-
gare. Också sjösättningsrampen blir 
som förut fritt tillgänglig, likaså  
servicebryggan bredvid rampen. 
Verksamheten kommer att omfatta 
bl.a. hemmahamns- och gästplatser, 
avfallshantering, återvinningsstation 
och septic-tömning för båtar. 
 

Företagets VD Mika Harlo berättar 
att man p.g.a. den strama tidtabellen 
och pandemin inte tidigare kunde 
komma ut med information och 
verksamhetens start. Företaget lovar 
att göra stora satsningar och siktar 

på att öppna det gamla pizzaköket 
som kiosk ännu i maj. Kiosken kom-
mer att fungera som en ”minibutik” 
och från den sköts också hamnverk-
samheten. Den gamla butiken blir 
alltså restaurang; både köket och 
restaurangen flyttar in i den gamla 
butiksbyggnaden. Harlo hoppas att 
också restaurangen skall kunna öpp-
nas till midsommar.  
 

Företagarna vill vara lyhörda för kun-
dernas behov och tar gärna emot 
önskemål och idéer för den kom-
mande verksamheten. Som förut pla-
neras olika slags programtillfällen 
bl.a. med musik. Tanken är också att 
kunna ha någon form av restaurang-
verksamhet under vinterhalvåret, t.ex. 
som beställningsrestaurang. 
 

Vassbuken önskar de nya företagar-
na välkomna och hoppas att verk-
samheten kommer väl igång. Än så 
länge finns ingen information att 
tillgå på svenska, men det får vi hop-
pas korrigeras så fort som möjligt... 
 

Mera information hittar ni på föl-
jande hemsidor och e-postadresser: 
 

www.porkkalanmarina.com  
www.facebook.com/porkkala/ 
www.instagram.com/porkkalanmarina  
nora@porkkalanmarina.fi 
info@porkkalanmarina.fi 
 

Bränsleförsäljningen är öppen 
 

Företaget Seapoint har skött bränsle-
försäljningen och gästhamnen under 
många år tills nu. Fredrik Ekroos på 
Seapoint berättar, att bensinförsälj-
ningen fortsätter som förut i Sea-
points regi, men i övrigt har hamn-
verksamheten givits över till Porkkalan 
Marina Oy. 

Verksamheten på Porkala Marin  
fortsätter och utvecklas med nya 
företagare. 

Fyrbåkar får fyrbok.  
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VASSBUKEN ÖNSKAR ALLA LÄSARE EN TREVLIG SOMMAR! 

AKTUELLT: NY PLAN FÖR FINLANDS HAVSOMRÅDEN HOTAR PORKALA? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Turismen starkt med  
i utkastet för Finlands 
havsplan 2030 
 

Ett utkast till helhetsplan för alla 
Finlands havsområden har gjorts av 
landskapsförbunden och andra 
statliga myndigheter. I planutkas
tet vill man befrämja turism och  
rekreation på Porkala udde och yt
terskärgård, vilket i sin tur igen 
skulle öppna alla dörrarna för nya 
turer kring nationalparken...  
 

Det görs alltså för tillfället tre ”allt 
omfattande” framtidsplaner för alla 
havsområden i Finland. I planerna  
behandlas Bottniska viken, Skärgårds-
havet och Finska Viken. För Åland 
görs senare en separat havsplan.  

För oss är ju särskilt Porkala och dess 
skärgård av högsta intresse. Det är 
alltså allt skäl att noggrant följa med 
vad våra byråkrater i städernas äm-
betsverk tror sig veta om hur havs-
områdena skall utvecklas. 

 

Planerna är så nyligen publicerade att 
vi i skrivande stund inte har hunnit 
bekanta oss med allt material, men 
fokuseringen på att Porkala skulle 
vara särskilt lämpat för turism faller 
genast i ögonen. I planens konse-
kvensbedömning konstaterar man 
försiktigt att turism och rekreation 
kan ha ”något negativa effekter” på 
vatten, luft och klimat och ”mot-
stridiga effekter” på växt- och djur-
arter, mångfalden i naturen och na-
turresurserna. Men däremot skulle all 

turism vara ”positivt” för t.ex. land-
skap och kulturarv, byggd miljö, trafik 
och människors levnadsförhållanden 
och livsmiljö, vilket vi starkt betvivlar 
då det gäller Porkala udde!  

 

Styrelsen för Porkala uf kommer att 
följa upp planerna och ge utlåtanden 
allt efter hur planeringen framskrider.  
  

Mera information om vad planen 
handlar om och hur man kan skicka in 
sin åsikt redan nu hittas på nätadress 
www.merialuesuunnittelu.fi/sv/ 

 

Finlands havsplan 2030 är offent
ligt till påseende 18.5  17.6.2020. 
Gå alltså gärna in på nätet och 
TYCK TILL redan nu! Allas åsikter är 
viktiga och ännu har vi möjligheter 
att påverka planeringen. 

Nylands landskapsplan  
godkänns i juni 
 
Nylands förbunds landskapsstyrel
se godkände den 27 april den s.k. 
Nylandsplanen 2050. Planen kom
mer att ersätta alla tidigare land
skapsplaner. Vassbuken har skrivit 
om planen tidigare.  

Nylandsplanen 2050 behandlas och 
godkänns ännu i landskapsfullmäk-
tige inkommande juni. Efter det har 
invånarna möjlighet att besvära sig 
mot planen. I planen betecknas Por-
kala och havsområdet utanför som 
”område som är viktigt med tanke på 
kulturmiljön eller landskapsvården”. 
Vi är oroliga för kommande svårig-

heter för framtida byggnadstillstånd 
eller mera byråkrati för t.ex. jord- och 
skogsbruk så Porkala uf:s styrelse föl-
jer ännu upp planen. I övrigt borde 
den inte inverka nämnvärt på Porka-
labornas liv. Planen visar alla frilufts- 
och naturskyddsområden. Mera info 
on planen hittas på webben främst på 
adress www.uudenmaanliitto.fi/sv  


