
Mökkitoimikunnan kokous nro 2 

Aika: 8.11.2018 klo 13 - 15 

Paikka: Kaskö Hus, tekninen toimisto, Kaskinen 

Läsnä: Hannu Rantanen, Raimo Mäkynen, Urmas Lähdesmäki, Helena Suominen, Mirja Högstrad, 

Jarmo Latikka ja Johanna Peltoniemi 

Aihe: keskustelut alla olevista aiheista kaupungin teknisen johtajan Jarmo Latikan kanssa. 

 

1. Vierasvenesataman pienvenelaituri 

- lyhyt ja täsmällinen esitys tekniselle lautakunnalle (eurot ja teksti) 

- 2 vaihtoehtoa:  

 * valmispaketti – avaimet käteen – malli 

 * talkootyövoimalla 

- aikataulu toteutukseen v. 2019-2020 

- lautakunnan kokoukseen esittelemään 

- lautakunnalle esitys myös uimapaikoista ja muista laitureista (merkinnät ja käyttö) 

- Bladhin talon laituri (Johanna Peltoniemi selvittää) 

- purjehdusseuran laituri pj. Louhi (Helena Suominen selvittää) 

- Mariarannan Laituri ry 

- Meripelastusseuran laituri (Johanna Peltoniemi selvittää) 

- laadittava kartta eri laituripaikoista ja uimapaikoista ensi kesäksi 

 

2. Mökkiteiden perusparannukset 

- esim. Rönnskärin tie valmistunut 1990, tehty puoleksi kaupungin ja mökkiläisten kanssa 

- peruskorjaukset edessä 

- tiehoitokunnan tehtävä viedä peruskorjausta eteenpäin 

- yksityisteille koulutusta 12.2.2019 Ylihärmässä (www.tieyhdistys.fi) 

- kaupungin puolesta on mökkitiet suolattu 

- Ely-keskuksesta saa rahoitusta siltojen ja rumpujen korjauksiin (vaikea saada rahoitusta, 

perustuu pisteytyksiin ja mökkiteille vaikea saada pisteitä) 

- tiehoitokunnan reklamoitava metsäfirmoille, jos metsänhoidon aikana teille tuotettu vahinkoa 

- tiehoitokunnan pj on Heikki Torala 

 

3. Vesipisteet 

- kaupungin vesilaitoksen seinässä vesipiste – on aina auki, Jarmo Latikka selvittää/ilmoittaa 

hinnat 

- onko virallista maksua – olisi saman suuruinen kuin mitä Närpes Vatten perii  

- Silvan tiellä on ollut vesiposti, ei ole enää 

- tavoitteena saada Mökkiläisparlamentin kesäpäivään (30.6.2019) mennessä viralliset 

vesipisteet, hinnastot, avaimet jne. selville 

- onko kaupungin vesipisteet mökkiläisten käytössä? Kaupungin vesipostit on suljettu, eivät ole 

käytössä 

 

4. Mökkikaavoitus 

- myytäviä tontteja ei ole 



- yksi tulee uudelleen myyntiin (myyty jo kesällä 2017 kerran) 

- kaavoitus lähtökuopissa Rönnskärissä (ranta kaavoitettu ja se sallii 80 m2), Rauno Leppinen 

aloitti työt kaavoitukseen liittyen hieman ennen eläkkeelle lähtöään 

o kilpailutus 2019 

o kaavan tekoon menee 1 vuosi, valmis 2020, jos kukaan ei valita 

o yleiskaavalla teholuvut nousevat 

- Silvan alueella on voimassa oleva kaava 

 

Muistion kirjoitti Johanna Peltoniemi 


