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Asia, jota päätös koskee Arhmaan puiston rakentaminen  
 
Asia selostus     Pellon kunnassa halutaan kehittää elinvoimaisuutta ja 

asumisviihtyvyyttä monin eri keinoin. Yhtenä asumisviihtyvyyttä 
lisäävänä tekijänä kunnanvaltuusto on päättänyt (13.12.2021 § 106) 
talousarvion investointiosan käsittelyssä, että Pellon kuntakeskukseen 
rakennetaan kaikenikäisille käyttäjille soveltuva toimintapuisto. 
Toimintapuiston rakennuspaikaksi on valikoitunut Pyrevä-puiston 
vieressä sijaitseva alue ja työnimekseen toimintapuisto on saanut 
Arhmaan puisto. Erityisesti nuoria käyttäjiä silmälläpitäen puistoon on 
suunnitteilla Pump Track -rata ja lisäksi puistoon rakennetaan 
kaikenikäisille sopivia kuntoilulaitteita. Valtuuston päätöksellä 
toimintapuisto toteutetaan, mikäli investointiin saadaan hankeavustusta.  

 
Pellon kunta hakee Arhmaan puiston rakentamiseen ja hankintoihin 
avustusta Lapin ELY-keskukselta.  Hankkeen kokonaiskustannusarvio 
on 126 618 euroa, josta Pellon kunnan omarahoitusosuus on 37 985 
euroa. Omarahoitusosuus osoitetaan investointiosasta kohdasta 
"Liikunta- ja virkistyspuisto".  

 
Päätös perusteluineen Pellon kunta rakentaa Pyrevä-puiston välittömään läheisyyteen 

kaikenikäisille käyttäjille sopivan toimintapuiston, Arhmaan puiston. 
Pellon kunta hakee investointihankkeen suunnitteluun, rakentamiseen ja 
hankintoihin avustusta Lapin ELY-keskukselta.  Hankkeen 
kokonaiskustannusarvio on 126 618 euroa, josta Pellon kunnan 
omarahoitusosuus on 37 985 euroa. Omarahoitusosuus osoitetaan 
investointiosasta kohdasta "Liikunta- ja virkistyspuisto".  

 
 
Allekirjoitus 
                            Eero Ylitalo 
                          kunnanjohtaja 
 
Tiedoksi             Asianosaiset 
 
 
Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
Valituskielto 
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen 
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai 
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Pellon kunnanhallitus, Kunnantie 4, 95700 PELLO 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 



 
Päätöksen nähtäväksi asettaminen 
Päätös on yleisesti nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistolla päätöspäivämäärää seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle  
Päätösjäljennös on toimitettu asianosaisille yllämainittuna päätöksentekopäivänä. 
 
Lisätietoja  


