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Saapuvilla olleet jäsenet
Harri Kautonen, puheenjohtaja
Keijo Montonen, 1. varapuheenjohtaja
Laura Pitkonen
Minna Korhonen
Olli Luukkonen
Seija Ikonen
Muut saapuvilla olleet
Anne Julin, palvelujohtaja, sihteeri
Erkki Luukkonen, valtuuston I vpj.
Unto Pasanen, valtuuston pj.
Matias Hilden, kunnanjohtaja
Torvinen Leena, Asuntosihteeri, poistui 16:30
Poissa

Antti Kasanen
Martti Laine, valtuuston II vpj.

Allekirjoitukset

Harri Kautonen
Puheenjohtaja

Anne Julin
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
27.05.2019

27.05.2019

Laura Pitkonen

Minna Korhonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon asiointipisteessä keskiviikkona 29.5.2019
sekä julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Pöytäkirjanpitäjä Anne Julin
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§ 84
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Esityslista on lähetettävä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vähintään neljä
päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty
sähköisesti 22.5.2019.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
Asuntosihteeri Leena Torvinen kertoi tytäryhtiöistä ja Vesiosuuskunnasta.
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§ 85
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Kunnanhallitus valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on
nähtävänä kunnan asiointipisteessä keskiviikkona 29.5.2019 sekä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laura Pitkonen ja Minna Korhonen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 86
Avustus Pidä Saaristo Siistinä ry:lle Saimaan uuden huoltokaluston hankkimiseen
PuuDno-2019-19
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS) on valtakunnallinen, vesilläliikkumista ja sen
ympäristöystävällisyyttä edistävä yhdistys, joka on perustettu v. 1969. PSS huoltaa
tällä hetkellä yhdellä aluksella Saimaan alueen retkisatamaverkostoja, ja pääosa
huoltotoiminnan kustannuksista katetaan yhdistyksen jäsenmaksuilla. Puumalan
alueella on toistakymmentä yhdistyksen ylläpitämää retkisatamapaikkaa. Tällä
hetkellä koko Saimaan alueella on operoitu yhdellä aluksella, Roope-Saimaalla, joka
on rakennettu vuonna 1980. Aluksen tukikohtana on ollut Savonlinna.
PSS on tehnyt linjauksen huoltotoimintansa muuttamisesta siten, että Saimaan alue
jaetaan jatkossa eteläiseen ja pohjoiseen alueeseen, joille molemmille hankitaan
uudet huoltoalukset. Nämä alukset korvaavat nykyisen huoltoaluksen. Toisen lautan
sijoituspaikaksi on tulossa Puumala, josta käsin operoidaan eteläiselle Saimaalle, ja
toisen aluksen sijaintipaikkana pysyy Savonlinna. Hankinnan arvo on yhteensä 1,2
miljoonaa euroa, ja eduskunta on v. 2018 tehnyt päätöksen 500 000 euron
avustuksesta kalustohankintaan.
PSS ry on lähestynyt alueen kuntia ja anoo Puumalan kunnalta 10 000 euron
avustusta kalustohankinnan toteuttamiseen. Hankinta ja PSS:n toiminta palvelevat
monella tapaa kunnan strategisia painopistealueita.
Yhdistyksen hakemus oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää Pidä Saaristo Siistinä ry:lle sen hakeman 10 000
euron avustuksen uuden huoltoaluskaluston hankintaan. Avustus voidaan maksaa
joko suoraan yhdistykselle tai käyttää kokonaan tai osin yhdistyksen Puumalaan
tulevan alustukikohdan kunnostustoimiin. Avustus maksetaan kunnanhallituksen
kustannuspaikalta (5000).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Pidä Saaristo Siistinä ry/Eeva Taimisto
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§ 87
Osallistuminen Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen
PuuDno-2019-127
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 OHM Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen suunnitelma
Saimaan alueen maakunnat, kunnat sekä suurimmat satamaa tarvitsevat yritykset
ovat käynnistämässä Saimaan vesiliikenteen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on
lisätä Saimaan vesiliikenteen toimintaedellytyksiä sekä käynnistää Saimaan
vesiliikenteen kehitystoimiston toiminta.
Etelä-Karjalan maakuntaliitto on ottanut vetovastuun hankesuunnitelman laatimisesta
ja hankkeen käynnistämisestä sekä laatinut hankesuunnitelman. Kaksivuotisen
hankkeen rahoitus on yhteensä 450 000 euroa, josta 360 000 euroa haetaan
Euroopan aluekehitysrahastosta, ja alueen yritykset ja kunnat vastaavat lopusta
rahoituksesta.
Etelä-Karjalan liitto on esittänyt Puumalan kunnalle hankkeeseen lähtemistä 4 000
euron osuudella (1 400 € vuonna 2019 ja 2 600 € vuonna 2020).
Oheismateriaalina hankesuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää osallistua Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen
selostusosassa esitetyllä tavalla. Kunnan osuus hankkeesta maksetaan
kustannuspaikalta 5353 (elinkeinopalvelut).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Etelä-Karjalan maakuntaliitto/Sonja Tynkkynen

Puumala
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
27.05.2019

6/2019

7 (16)

§ 88
Vuosikolmannesraportti ajalta 1.1.-30.4.2019
PuuDno-2019-126
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Vuosikolmannesraportti 1.1.-30.4.2019, liite
Kunnan toimintakate oli huhtikuun lopussa n. -5,025 milj. euroa, mikä on n. 450 000
euroa heikompi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Syynä
heikentymiseen on jätelaskutuksen siirtyminen toukokuulle (vaikutus n. 175 000
euroa), vähentyneet puunmyyntituotot sekä ESSOTE:n ennakkolaskutuksen kasvu
sekä myös lisääntynyt erikoissairaanhoidon laskutus, jossa oli kasvua vuoden neljän
ensimmäisen kuukauden aikana noin 120 000 euroa verrattuna edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon. Toimintakate oli kokonaisuudessaan 31,1 % budjetoidusta.
Kunnalle oli tilitetty huhtikuun loppuun mennessä verotuloja noin 2,9 miljoonaa
euroa, mikä on 32,4 prosenttia budjetoidusta. Verotilitysteknisistä syistä kuntakentän
verotulokasvun ennakoidaan olevan tänä vuonna nopeaa, ja myös Puumalan
verotulot tulevat verotuksen ennakkotietojen perusteella todennäköisesti kasvamaan
tänä vuonna nopeasti ja ylittämään budjetoidun selvästi. Valtionosuudet tulevat
toteutumaan hieman budjetoitua paremmin.
Vuosikatteeksi muodostui n. 495 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 30.4.2019
tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Valtuusto
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§ 89
Kunnan sijoitussuunnitelman päivittäminen
PuuDno-2019-16
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Sijoitussuunnitelma, liite
Valtuusto on kokouksessaan 28.8.2017 hyväksynyt kunnan sijoitustoiminnan
perusteet. Niiden mukaan sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa,
vähäriskistä ja omaisuuden turvaavaa. Vähimmäisvaatimuksena on inflaation ylittävä
tuotto. Tällä hetkellä vain noin 10 prosenttia kunnan kassavaroista on sijoitettu tavalla,
joka mahdollistaa tuottotavoitteen saavuttamisen, eikä kunnan kassavaroista tai
riskittömimmistä korkorahastosijoituksista kerry tällä hetkellä lainkaan korkotuloja.
Kunnalla tai tytäryhtiöillä ei myöskään ole enää sellaisia lainoja, joita ylimääräisesti
lyhentämällä voitaisiin saavuttaa tuottotavoitetta vastaava hyöty.
Sijoitustoiminnan perusteissa on luokiteltu eri sijoituskohteet viiteen eri ryhmään ja
määritelty jokaiselle niistä prosentuaalinen maksimipaino. Tällä varmistetaan, että
kunnan maksuvalmius säilyy riittävänä ja samanaikaisesti voidaan hyödyntää myös
pitkää sijoitusperspektiiviä tarvitsevia, riskipitoisempia sijoitusinstrumentteja.
Kunnanhallituksen tehtävänä on puolestaan määrittää näiden puitteissa käytössä
olevat sijoituskohteet ja myöntää euromääräiset valtuudet merkintöihin. Sijoituksia
tehtäessä on tärkeää myös hyödyntää ajallinen hajautus.
Päivitetyssä suunnitelmassa on määritelty uudet euromääräiset rajat eri
sijoitusinstrumenteille. Suunnitelmassa käytetään jo aiemmin kunnan käyttöön
valittuja Taalerin ja OP:n sijoitusrahastoja.
Liitteenä sijoitussuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan sijoitussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Taloussihteeri
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§ 90
Hurissalon osayleiskaavan päivittäminen, kaavaluonnos
PuuDno-2019-92
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tuomainen
merja.tuomainen@puumala.fi
maankäyttöteknikko
Liitteet

1 Hurissalo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite nro 1
2 Hurissalo Kartta muutoskohteista, liite nro 2
3 Hurissalo Kaavaselostus, liite nro 3

Oheismateriaali
1 OHM Hurissalo Luontoselvitys
Puumalan kunta päivittää osayleiskaavoja tarpeen mukaan samassa järjestyksessä
kuin osayleiskaavat on laadittu. Kunnanvaltuuston 2.2.2004 § 8 hyväksymän
Hurissalon osayleiskaavan päivittämisen vireille tulosta on ilmoitettu kunnan
kotisivuilla ja kaavoituskatsauksessa 9.1.2018. Suunnittelualueeseen kuuluu voimassa
olevan Hurissalon osayleiskaavan alue. Suunnittelualue muodostuu enimmäkseen
sisäjärvistä. Alueen länsiosassa on myös Saimaata, mutta saimaannorpan suojelua
koskevia muutostarpeita ei ole.
Kaavoituksen tavoitteet ja mitoitusperusteet ovat samat kuin alkuperäisissä kaavoissa.
Rakennuspaikkojen määrä ei muutu. Keskeisenä tavoitteena on sovittaa yhteen
luonnonsuojelun ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoitteet sekä tukea
maaseudun elinvoimaisuutta. Kaavan laadinnassa hyödynnetään voimassa olevan
kaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Tarvittaessa laaditaan tarkentavia selvityksiä,
joiden tarpeellisuudesta keskustellaan kaavaa ohjaavien viranomaisten kanssa
viranomaisneuvottelujen yhteydessä. Syksyllä 2018 on suoritettu luontoinventointi
niissä muutoskohteissa, jotka silloin olivat kunnan tiedossa.
Viran puolesta tehtävien muutosten ja korjausten lisäksi maanomistajilla on
mahdollisuus esittää muutostarpeita. Rakennuspaikkaa voidaan mm. siirtää tai
käyttötarkoitusta muuttaa, jos muutokselle on erityinen syy. Maanomistajien
hakemuksesta toteutuneista muutoksista voidaan periä maankäyttö- ja rakennuslain
76 §:n perusteella maksu. Tekninen lautakunta on 12.3.2019 § 21 päättänyt, että
Hurissalon osayleiskaavan päivittämisen maksu on 900 euroa muutoskohteelta ja
enintään puolet kaavan laatimiskustannuksista.
Yksi maanomistaja ehdottaa, että Ryhälän osayleiskaavan alueelta Pajajärveltä ja Iso-
Vahvoselta siirretään maasto-olosuhteiden perusteella seitsemän rakennuspaikkaa
Hurissalon osayleiskaavan alueelle Särkijärvelle ja Pitkäjärvelle. Lisäksi on muutamia
aluerajauksia ja siirtoja koskevia maanomistajien hakemuksia. Kaavamerkintöjä on
muutettu toteutuneiden poikkeamislupien mukaisesti.
Kaavoitusmenettely on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavaluonnos
pidetään nähtävillä vähintään 30 päivän ajan kunnan kotisivuilla ja teknisessä
toimistossa. Kuulutus on myös Puumala –lehdessä. Maanomistajille lähetetään kirje ja
muutoskohteiden naapureille lisäksi karttaliite.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kartta muutoskohteista ja kaavaselostus ovat
liitteenä. Luontoselvitys on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää asettaa Hurissalon osayleiskaavan päivityksen luonnosvaiheen
julkisesti nähtäville.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 91
Ryhälän osayleiskaavan päivittäminen, kaavaluonnos
PuuDno-2019-93
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tuomainen
merja.tuomainen@puumala.fi
maankäyttöteknikko
Liitteet

1 Ryhälä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite nro 1
2 Ryhälä Kartta muutoskohteista, liite nro 2
3 Ryhälä Kaavaselostus, liite nro 3
Puumalan kunta päivittää osayleiskaavoja tarpeen mukaan samassa järjestyksessä
kuin osayleiskaavat on laadittu. Ryhälän osayleiskaavan päivittämisen vireille tulosta
on ilmoitettu kunnan kotisivuilla ja kaavoituskatsauksessa 9.1.2018.
Suunnittelualueeseen kuuluu voimassa olevan Ryhälän osayleiskaavan alue ja
kaavaton alue Pistohiekankankaalla. Suunnittelualueella on vain sisäjärviä.
Kaavoituksen tavoitteet ja mitoitusperusteet ovat samat kuin alkuperäisissä kaavoissa.
Rakennuspaikkojen määrä ei muutu. Keskeisenä tavoitteena on sovittaa yhteen
luonnonsuojelun ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoitteet sekä tukea
maaseudun elinvoimaisuutta. Kaavan laadinnassa hyödynnetään voimassa olevan
kaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Tarvittaessa laaditaan tarkentavia selvityksiä,
joiden tarpeellisuudesta keskustellaan kaavaa ohjaavien viranomaisten kanssa
viranomaisneuvottelujen yhteydessä.
Viran puolesta tehtävien muutosten ja korjausten lisäksi maanomistajilla on
mahdollisuus esittää muutostarpeita. Rakennuspaikkaa voidaan mm. siirtää tai
käyttötarkoitusta muuttaa, jos muutokselle on erityinen syy. Maanomistajien
hakemuksesta toteutuneista muutoksista voidaan periä maankäyttö- ja rakennuslain
76 §:n perusteella maksu. Tekninen lautakunta on 12.3.2019 § 22 päättänyt, että
Ryhälän osayleiskaavan päivittämisen maksu on 900 euroa muutoskohteelta ja
enintään puolet kaavan laatimiskustannuksista.
Yksi maanomistaja ehdottaa, että Ryhälän osayleiskaavan alueelta Pajajärveltä ja Iso-
Vahvoselta siirretään maasto-olosuhteiden perusteella seitsemän rakennuspaikkaa
Hurissalon osayleiskaavan alueelle Särkijärvelle ja Pitkäjärvelle. Ryhälän ja Hurissalon
osayleiskaavojen päivittäminen on vireillä yhtä aikaa. Lisäksi toteutetaan kahden
muun maanomistajan hakemuksesta kolmen loma-asunnon rakennuspaikan muutos
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Kaavamerkintöjä on muutettu toteutuneiden
poikkeamislupien mukaisesti.
Kaavoitusmenettely on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavaluonnos
pidetään nähtävillä vähintään 30 päivän ajan kunnan kotisivuilla ja teknisessä
toimistossa. Kuulutus on myös Puumala –lehdessä. Maanomistajille lähetetään kirje ja
muutoskohteiden naapureille lisäksi karttaliite.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kartta muutoskohteista ja kaavaselostus ovat
liitteinä.
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Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää asettaa Ryhälän osayleiskaavan päivityksen luonnosvaiheen
julkisesti nähtäville.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 92
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja
16.05.2019.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen
pöytäkirjanote 16.05.2019 § 123: Omistajakuntien neuvottelutilaisuus 14.5.2019
ja kuntayhtymän edustajat muutosryhmässä.
Poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja: Pohjois-Savo 5.3.2019, Etelä-Savo 6.3.2019,
Pohjois-Karjala 7.3.2019.
2. Valtiovarainministeriön kirje 10.5.2019: Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden
korotuksen hakeminen vuonna 2019.

Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§84, §85, §88, §90, §91, §92
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§86, §87, §89
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan
kunnanhallitus.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite
ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

