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KUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS 
  
Utajärven kunnalla on takanaan toiminnallisesti ja taloudellisesti 
hyvin onnistunut vuosi. Kunnan talous saatiin yhteistyön tuloksena 
edelleen pidettyä vakaalla pohjalla ja onnistuimme tekemään 188 
533 euron ylijäämäisen tilinpäätöksen huolimatta alijäämäisestä  
talousarviosta. Tämä antaa jälleen hyvät lähtökohdat tämän 
 vuoden toiminnalle.   
Koronaviruksen vuoksi olemme eläneet poikkeusolosuhteissa myös 
täällä Utajärvellä. Olemme onnistuneet rajoitusten osalta erinomaisesti tiiviin ja innovatiivisen  
yhteistyön kautta ja saaneet yhdessä estettyä viruksen leviämisen kuntamme alueella.   
Olemme siirtymässä nyt rajoitusten purkamisaikaan. Tulemme avaamaan palveluitamme kesän  
aikana hallitusti. Tulemme aluksi avaamaan liikuntatiloja ja mahdollisesti myös kirjaston sekä  
järjestämään ulkoliikunta- ja taidetapahtumia kulttuuri- ja liikuntatoimen osalta yhteistyössä yrittäjien 
kanssa. Mainittakoon ke 8.7. torilla järjestettävä koko perheen konsertti. Uudistuneen torimakasiinin 
näyttelyosaan rakennetaan parhaillaan Rokua Geopark -näyttelyä ja kahvi- ja jäätelömyynnin 
saamme aukaistua piakkoin. Mökkiläistapahtumaa emme tänä vuonna rajoitusten vuoksi voi  
harmillisesti järjestää.  
Koronaviruksen käyttäytyminen on edelleen arvotuksellista ja se vaikuttaa elämäämme. On tärkeää 
muistaa, että noudatamme tunnollisesti kansallisia ohjeita ja huolehdimme käsi- ja yskimishygieniasta 
ja riittävistä etäisyyksistä erityisesti yhteisissä tapahtumissa. Lisäksi on tärkeää, että pidämme huolta 
omasta ja läheistemme yleiskunnosta ja hoidamme perussairauksien osalta sovitut lääkäri- ja  
hoitajakäynnit omalla terveysasemalla. Akuuteissa tapauksissa Utajärven terveysasema auttaa  
tarvittaessa. Käynti siellä on turvallista, sillä infektiovastaanotot toimivat erillään muusta  
terveyskeskustoiminnasta.   
Meillä on paljon kiitosta saaneet omatoiminen nettiruokakauppa-, nettikirjasto-kauppakassi-,  
asiointi- ja keskustelupalvelut ja ne toimivat myös kesällä. Näistä saa tarkempia tietoja kunnan  
nettisivulta (www.utajarvi.fi) tai kunnan asiointipisteestä p. 08-5875 5700.  
Näitä palveluita voitte myös te mökkiläiset käyttää.   
Olen erittäin iloinen siitä, että te kesäasukkaat saavutte jälleen luoksemme nauttimaan luonnon  
rauhasta ja kesästä. Toivon, että olette yhteydessä ja kerrotte ideoitanne ja ajatuksianne, jotta 
voimme kehittää kuntaamme myös teidän kesäasukkaiden parhaaksi.   
 
Kesäterveisin   
Anne Sormunen (0404826444)             
 
  
 kunnanjohtaja 

 

 
 
UTAJÄRVEN ASIOINTIPISTE  
 
Puh: 08 5875 5700 
os. Vanhatie 46 
Suljettuna 6.-31.7.2020. Päivystävät numerot kunnan kotisivuilta. 
Asiakirjat ovat nähtävillä ko. ajan kirjastossa. 
  

http://www.utajarvi.fi/
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TIEDOTTAMINEN 

 
Tästä kesästä alkaen mökkiläiskirjeen voi lukea sähköisenä Utajärven kunnan kotisivuilta.  
 
Utajärven kunta tiedottaa vapaa-ajan asukkaitaan kunnan kotisivuilta löytyvillä vapaa-
ajan asukkaiden omilla sivuilla kohdassa Asuminen ja ympäristö – Vapaa-ajan asuminen 
sekä kunnan Facebook-sivuilla facebook.com/Utajarvenkunta   
 
Kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa sekä mökkiläisille lähetetyt kirjeet. 
 
Käy tykkäämässä Utajärven kunnan Facebook-sivuista ja saat ajankohtaisia ilmoituksia 
suoraan seinällesi. 
 
 
UTAJÄRVEN TERVEYSASEMA  
 
 
 
UTAJÄRVEN TERVEYSASEMAN PALVELUT  
Kirkkotie 38, 91600 Utajärvi 
P. 08 5875 6700 
 
Avoinna ma-to kello 8-16 ja pe kello 8-15. 
 
Kiireettömissä asioissa, esim. laboratoriovastausten tiedustelut ja kiireettömät  
ajanvaraukset, on hyvä soittaa vasta iltapäivällä tai asioida osoitteessa 
www.oulunkaarenomahoito.com 
 
Iltaisin ja viikonloppuisin: 
Lääkäripäivystys Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OSYP) p. 08 315 2655 
Sairaanhoitajan päivystysvastaanotto, vuodeosasto (Laitilantie 4) p. 0500 295 384 
- sairaanhoitajalle tulee soittaa ennen vastaanotolle tuloa 
Utajärven terveysasema on suljettuna 15.6.-12.7.2020, jolloin utajärveläisten sairaan-
hoitaja- ja lääkäripäivystys on virka-aikana Vaalan terveysasemalla, 08 5875 6800. 
Tarvittaessa ota aina ensin yhteyttä terveysasemalle. Utajärven terveysaseman  
kesäsulkemisen piiriin kuuluvat avoterveydenhuollon toiminnoista vastaanotto, kun-
toutus, mielenterveystyö, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto ja neuvolat.  
Sulkemisen aikana osastotoiminta ja sairaanhoitajien virka-ajan jälkeinen päivystys jat-
kuvat tavanomaiseen tapaan. Myös laboratorio on auki, ja näytteenottoihin liittyvät  
ajanvaraukset tulee tehdä numeroon 050 568 7112. Kesäsulkeminen ei koske  
myöskään kotihoidon piiriin kuuluvia palveluja. 
Muistathan uusia reseptit kotikunnassasi! 
 
 
 
 

Muistathan uusia reseptit kotikunnassasi! 

https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/asuminen_ja_ymparisto/vapaa-ajan_asuminen/
https://www.facebook.com/Utajarvenkunta
http://www.oulunkaarenomahoito.com/
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Erillinen infektiovastaanotto palvelee hengitystieinfektioista kärsiviä potilaita 
 
Utajärven terveysasemalla palvelee erillinen infektiopoliklinikka. Se on tarkoitettu  
kaikille hengitystieinfektio-oireista (esim. korona, influenssa) kärsiville asiakkaille, jotka 
puhelimitse tehdyn arvioinnin perusteella tarvitsevat vastaanottoajan  
terveydenhuollon ammattilaiselle. Ensimmäinen yhteydenotto vastaanotolle tulee 
tehdä aina puhelimitse. Poliklinikalle on myös erillinen sisäänkäynti.  
Infektiovastaanotolla työntekijät käyttävät hengityssuojaimia suojatakseen itsensä  
tartunnoilta. Myös potilaalle laitetaan hengityssuojain. 
 
Ajanvaraukset tehdään normaalisti ajanvarausnumeron kautta. Ota siis vastaanotolle 
aina ensin yhteyttä puhelimitse, jos olet flunssainen.  

Annamme toimintaohjeet puhelimessa. Virka-aikoina voit olla yhteydessä Utajärven 
terveysaseman vastaanottoon, p. 08 5875 6700.  

Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot tulee tehdä alueelliseen, ympärivuorokautisesti 
palvelevaan Oulun seudun yhteispäivystyksen numeroon, p 08 315 2655, mikäli 
vointi ei salli odottamista terveysaseman vastaanoton avautumiseen. 
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UTAJÄRVELLÄ TAPAHTUU KESÄLLÄ 2020 
 
 
15.6. klo 13.00 
Kaisu Suoniemen näyttelyn avajaiset Torimakasiinin yläkerrassa. 
 
17.6. klo 15.30-17.00 
Lähituotetori. Paikkakuntalaiset alkutuottajat myyvät tuotteitaan. 
 
26.6. klo 16.00-18.00 
Utajärven kulttuuripolku! Polun varrella nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Lähde 
suunnistamaan kohti kulttuurielämyksiä.  

 
5.7. klo 18.00 
Perinnejumalanpalvelus Utajärven kirkossa. Veisataan ilman urkuja vanhan virsikirjan 
virsiä. 
 
6.-10.7. 
Taideleiri 1-6 –luokkalaisille Hyvinvointitalolla. Teemana musiikki- ja kuvataide. Ilm. 
22.6. mennessä, antti.viitala@utajarvi.fi / 040 6430920 

 

8.7. klo 15.30 

Ananias Rummukainen on valkeahattuinen cowboy, joka soittaa omaa ja muiden te-
kemää lasten musiikkia, osallistaa ja leikittää. Torilla tai ehkä Torimakasiinin takana 
nurmikolla. 

 

9.7. klo 10.00-15.00 

Käsityöläisten tuotetori torilla. 

 
10.7. klo 16.00-18.00 
Utajärven kulttuuripolku! Polun varrella nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Lähde 
suunnistamaan kohti kulttuurielämyksiä. 

 

15.7. klo 15.30-17.00 

Lähituotetori. Paikkakuntalaiset alkutuottajat myyvät tuotteitaan. 

 
 

mailto:antti.viitala@utajarvi.fi
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12.8. klo 15.30-17.00 
Lähituotetori. Paikkakuntalaiset alkutuottajat myyvät tuotteitaan. 
 
Mikäli kokoontumisrajoitukset eivät poistu tai ne tiukkenevat, seuraavia tapahtumia ei 
järjestetä: 
 
22.8. klo 18.00 
Kuvien virta –jokielokuvatapahtuma Niskan Pirtillä os. Pyhtiläntie 2. 
 
6.9.  
Taiteiden Yön tapahtumia eri puolilla kirkonkylää. 
 
Ks. tarkemmin Utajärven kunnan kotisivuilta ”Utajärvellä tapahtuu” –palstalta. 
 
 

LIIKUNNASTA ILOA 
 
Ikääntyvien puistojumppaa Hyvinvointitalon pihalla klo 12.00-12.30. Sateella jumppa 
on peruttu. Jumppaan ei ole etukäteisilmoittautumisia ja ne ovat maksuttomia: 

• maanantaisin 1.6., 8.6., 15.6. ja 22.6. jumppa on tarkoitettu 70-80-vuotiaille 
• torstaisin 4.6., 11.6., 18.6. ja 25.6. jumppa on tarkoitettu yli 80-vuotiaille. 

 
Pelailukerho vuosina 2009-2007 syntyneille urheilukentällä arkipäivisin klo 12.00-
14.00. Huom. ei 19.6. Säävaraus! 
 
Ohjattu pihatreeni tiistaisin 16.6. saakka urheilukentällä klo 17.15-18.00. Ei ilmoittautu-
misia ennakkoon. Hinta 5 €/krt. Ohjaajana fysioterapeutti, personal trainer Erja Äm-
mänpää Fysiosista. Tied. puh. 050-5593617. 
 
Yleisurheilukerho 7-12 –vuotiaille urheilukentällä keskiviikkoisin ajalla 3.-25.6. klo 
17.00-18.30. Järjestää Utajärven Urheilijat. 
 
1000 m ja 3000 m testijuoksut urheilukentällä keskiviikkoisin ajalla 3.-25.6. klo 19.00. 
Järjestää Utajärven Urheilijat. 
 
Futiskerho urheilukentällä torstaisin ajalla 4.-25.6. 

• 7-9 –vuotiaille klo 17.00-17.45 
• 10-12 –vuotiaille klo 18.00-19.00 
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KIERTÄVÄ LEIKKIKENTTÄTOIMINTA 8.6-17.7.2020 
 

• 4-8 –vuotiaille klo 9.30-12.00 ja 12.30-14.30 
• Kerhossa luvassa mukavaa yhdessäoloa, askartelua, leikkiä, pelejä ja  
    mahdollisesti pieniä retkiä lähimaastoon 

 
Leikkikenttäohjaajan puh: 040 7061380 
 
MAANANTAI    Putaalansaari, Mikontien leikkikenttä 
TIISTAI              Lahdensuu, Uittolenkin leikkikenttä 
KESKIVIIKKO     Tonttikuja, leikkikenttä 
TORSTAI           Putaalansaari, Mikontien leikkikenttä 
PERJANTAI       Lahdensuu, Uittolenkin leikkikenttä 
 
Hyvä tietää: 

• Alle 4-vuotiaat voivat osallistua vanhemman seurassa 
• Tarjolla mehua ja vettä 
• Voit tuoda omat eväät kerhoon 
• Ei ennakkoilmoittautumisia, tervetuloa! 
• Klo 12.30-14.30 ei valvontaa 
• Sadepäivinä kerho toimii koulumme tiloissa, näistä on aina ilmoitus leikkikent-

tien ilmoitustauluilla 

 
KESÄNÄYTTELYT  
 
Kansalaisopiston kutojien talo os. Ahmatie 2. Av. 8.-12.6. klo 11.00-14.00 
Kansalaisopiston kutojien kesänäyttely ”Lankaa ja kuteita” 
 

Torimakasiini os. Vanhatie 48. Av. 15.6 - 2.8. ma-la klo 11.00-19.00 ja su klo 11.00-
18.00. 

Alakerta: Utajärven aikajana.  

Yläkerta: Kaisu Suoniemen maalauksia sekä Rokua Geopark.   

Kirjasto os. Anttilantie 13. 

Kesäkuussa: Helsingin Sanomat 130 v.  

Heinäkuussa: Aapo Kukon sarjakuvia. 

Syyskuussa: Meeri Murron valmistamia rebornukkeja. 
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Tötteröbaari Torimakasiinin yhteydessä on avoinna 1.6 - 2.8. ma-la klo 11.00-19.00 ja 
su klo 11.00-18.00. 

 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.  
Tarkemmat tiedot ja lisää tapahtumia löytyy Utajärven kunnan kotisivuilta kohdasta Uta-
järvellä tapahtuu. 
 
 

 

LIIKUNTA- JA LEIKKIPAIKKOJA 
 
 
Utajärven liikuntapuisto sijaitsee Utajärven koulun ta-
kana. 
 
Päiväkodin piha-alue on vapaasti käytettävissä päivä-
kodin ollessa kiinni. 
 
Hyvinvointitalon piha-areena on kaikkien vapaasti 
käytettävissä.  
 
Frisbeegolfrata. Kiekkoja voi lainata kirjastolta. Rataan 
voi tutustua osoitteessa www.frisbeegolfradat.fi  
 
Utajärven nuoriso-ja liikuntatalon kuntosalin aukioloajat voi tarkistaa kunnan internetsi-
vuilta kohdasta Vapaa-aika. Kuntosalille on kesä-, heinä- ja elokuussa vapaa pääsy. 
 
Utajärven koulun piha-alue on vapaasti käytettävissä iltaisin, viikonloppuisin ja koulun 
lomien aikana. 
 
 
KIRJASTO PALVELEE KESÄASUKKAITAKIN MONIN TAVOIN 
 
Utajärven kirjasto on paremman palvelun kirjasto. Itsepalveluai-
koina pääset omalla OUTI- kirjastokortillasi sisälle kirjastoon lai-
naamaan ja palauttamaan aineistoa taikka lukemaan esim. päi-
vän lehdet. Meiltä on myös lainattavissa sähkönkulutusmittari ja 
erilaisia liikuntavälineitä. Fyysisen kokoelman lisäksi lainattavissa 
on e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja elokuvia. Tar-
kemmat tiedot kunnan kotisivuilta kohdasta Palvelut -> Vapaa-
aika ja matkailu -> Kirjastopalvelut 
 
    

https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/uutiset/?type=1&location=&action=archive_list
https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/uutiset/?type=1&location=&action=archive_list
http://www.frisbeegolfradat.fi/
https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/palvelut/kirjastopalvelut/7a6d62cd-81b4-4c58-9a82-469c45ab7ee8/
https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/palvelut/kirjastopalvelut/7a6d62cd-81b4-4c58-9a82-469c45ab7ee8/


 

Utajärven kunta  |  PL 18, 91601 Utajärvi  | Asiointipiste puh: 08 5875 5700 |  kirjaamo@utajarvi.fi  |  www.utajarvi.fi 

 

Kirjaston aukioloajat Itsepalvelu Henkilökunta paikalla Itsepalvelu 
Maanantai  9-11 11-18 18-21 
Tiistai   9-11 11-16 16-21 
Keskiviikko  9-11 11-16 16-21 
Torstai  9-11 11-18 18-21 
Perjantai   9-11 11-16 16-21 
Lauantai   9-18   
Sunnuntai  9-18   
Juhlapyhien aattoina 9-11 11-15 15-21 

 
Juhlapyhien aattoina, juhannusaaton aattona ja jouluaaton aattona 
 9-11  11-15  15-21 
Pyhäpäivinä, juhannus- ja jouluaattoina 
 9-18 
 
Tule kirjastoon terveenä, pese kätesi tai käytä käsidesiä ja noudata turvavälejä. 
 
Yhteystiedot: p. 050 444 0029   
kirjasto@utajarvi.fi  
www.facebook.com/utajarvenkirjasto 
Yhteystiedot:   
p. 050 444 0029, kirjasto@utajarvi.fi  
www.facebook.com/utajarvenkirjasto  
 
LUONNONNÄHTÄVYYDET, SUOJELUKOHTEET JA KÄYNTIKOHTEET 
  
Torimakasiini os. Vanhatie 48. Av. 15.6 - 2.8. ma-la klo 11.00-19.00 ja su klo 11.00-18.00. 
Alakerta: Utajärven aikajana.  
Yläkerta: Kaisu Suoniemen maalauksia sekä Rokua Geopark.   
 
Tötteröbaari Torimakasiinin yhteydessä on avoinna 1.6 - 2.8. ma-la klo 11.00-19.00 ja su 
klo 11.00-18.00. 
 
Joen laulu – kuvanveistäjä Sanna Koiviston veistos sijaitsee koulun ja Salen välisellä  
viheralueella. 
 
Roomari – Risto Saalastin veistos sijaitsee ns. vanhalla torilla. 
 
Veteraanikivi on pystytetty kirjaston läheisyyteen.  
 
Iso-Räisänen –patsas löytyy Ahmaksen perinnekylästä. 
 
Sankarivainajien muistomerkki ja Karjalaan jääneiden vai-
najien muistomerkki löytyvät kirkon vierestä. 
 
Utasen voimalaitos 
   

Utajärven Kivipuistoa 

mailto:kirjasto@utajarvi.fi
http://www.facebook.com/utajarvenkirjasto
http://www.kirjastovirma.fi/muistomerkit/utajarvi/03
http://www.kirjastovirma.fi/muistomerkit/utajarvi/04
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Olvassuon luonnonpuisto Juorkunassa. Aapasuo-, jokivarsi- ja metsäluontoa sisältävä 
6000 hehtaarin suojelualue on myös porotalouden kannalta tärkeä.  
 
Utajärven Kivipuisto on perustettu vuonna 1993. Koostuu yli 50 kookkaasta näytelohka-
reesta. Puiston vanhin kivi on Euroopan Unionin kallioperän vanhinta kiveä, Siuruan 
gneissiä (ikä 3,5 miljardia vuotta). Puisto sijaitsee Valtatie 22:n varrella samalla tontilla 
leipomon kanssa. Opasteissa on suomenkielisten tekstien rinnalla englanninkieliset tekstit.  
 
Valkeisjärvi, Sanginkylällä sijaitseva kirkasvetinen järvi, on koko perheen virkistysalue ja 
vaativankin urheilukalastajan erityiskalastuskohde. Alueella on grillikioski, hyvä uimaranta 
ja asuntovaunupaikkoja, sähköistetty vuokrakota ja sauna, vuokraveneitä, kota ja nuotio-
laavu. Erilaisia harrastusmahdollisuuksia mm. lento- ja sulkapallokentät, leikkivälineitä ja 
hyvät sienestys- ja marjastusalueet. Alue soveltuu myös liikuntarajoitteisille.  
 
Luontokohteista lisää kunnan kotisivuilta kohdasta Vapaa-aika ja matkailu - Kulttuuri - 
Kulttuurinähtävyydet 
 
TUTUSTU MYÖS 
 
Tarina-arkistoon kunnan kotisivuilla os.   
https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/vapaa-aika_ja_matkailu/utajarven_historiaa/tarina-arkisto/  
 
 
 
ROKUA GEOPARKIN YKKÖSKOHTEET VUONNA 2020  
 
Rokuan maastopyöräilyreitistö on uudistunut ympyräreitiksi.  
Suosittu reitistö kulkee nyt noin 40 km matkan Rokuan kumpuilevassa 
maastossa ja Rokuan kansallispuistossa. Reittikartta  www.rokuage-
opark.fi/fi/koe/aktiviteetit#maastopyoraily  
 
Geoparkin lukuisat helposti saavutettavat nuotiopaikat, kodat ja laavut kut-
suvat perheitä viettämään yhteistä aikaa ja retkeilemään ainutlaatuisesta 
luonnosta nauttien. Nuotiopaikat ovat kuntien tai Metsähallituksen  
ylläpitämiä. Huomioi metsäpalovaroitukset ja kiellot.  
 
Tekemistä 
• hiihto, lumikenkäily, pilkkiminen, kelkkailu   
• maastopyöräily, patikointi, veneily, melonta, kalastus, mar-

jastus, sienestys, bongaus, mökkeily 
• kiireettömyys ja luonnon ainutlaatuisesta rauhasta nautti-

minen 
• monipuoliset matkailu- ja kulttuuripalvelut, tapahtumat, 

käyntikohteet ja nähtävyydet 
• oppiminen: laadukkaat luonto-opastaulut reitistöjen varsilla, infopisteet, reitti- ja 

elämyskartat sekä 3D-mobiilisovellus 
• Geofood paikallisista, puhtaista raaka-aineista 

https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/vapaa-aika_ja_matkailu/kulttuuri/kulttuurinahtavyydet/
https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/vapaa-aika_ja_matkailu/kulttuuri/kulttuurinahtavyydet/
http://www.rokuageopark.fi/fi/koe/aktiviteetit#maastopyoraily
http://www.rokuageopark.fi/fi/koe/aktiviteetit#maastopyoraily
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• hyvät matkailupalvelut esim. Rokuan alueella  
  
Kokemista 
• Rokua reitistöineen ja palveluineen, Rokuan kansallispuisto, Pookivaara 
• Oulujokilaakso – Oulujokilaakson Tervareitistö, 

kuuluisa lohijoki, entisaikojen tervankuljetus-, uitto- ja koskenlaskureitti, arkkitehti 
Aarne Ervin suunnittelemat voimalaitokset 

• Oulujärvi – Oulujärven retkeilyalue ja Suomen neljänneksi suurin järvi isoine sel-
kineen ja vaihtelevine rantoineen, Manamansalo ja Säräisniemi 

 
Lisätietoja ja karttoja 
Rokua Geopark www.rokuageopark.fi  
Metsähallitus www.luontoon.fi/rokua  www.retkikartta.fi  
Utajärven kunta www.utajarvi.fi , asiointipiste ja kirjasto 
 
 
RAKENNUSKANNAN TARKISTUS JA OSOITEREKISTERIN PÄIVITYS 
 
Utajärven kunnassa meneillään oleva rakennuskannantarkistus jatkuu.  
Tarkistuksen päämäärä on saattaa kunnan rekisteri ajan tasalle kiinteistöittäin rakennusten 
rakennusalan, -vuoden sekä käyttötarkoituksen osalta.   
Jos ette ole varma onko rakennuksenne jo kunnan rekistereissä, pyydämme ilmoittamaan 
rakennusten tiedot lomakkeella varmuuden vuoksi.  
Lomakkeet ja lisätietoja löytyy osoitteesta www.utajarvi.fi/ilmoitarakennus. 
 
Kunnassa on aloitettu myös osoiterekisterin päivitys. Kunnan osoitejärjestelmä tullaan 
vaihtamaan 100-järjestelmästä 10-järjestelmään. Päivityksen aikana annetaan kaikille  
rakennuksille osoite. Uudet osoitteet ja ohjeistukset ilmoitetaan kiinteistönomistajalle  
myöhemmin kirjeellä.  
Osoiteongelmia voi ilmoittaa osoitteeseen osoiterekisteri@utajarvi.fi.  
 
Rakennusluvat haetaan osoitteessa www.lupapiste.fi/ 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.rokuageopark.fi/
http://www.luontoon.fi/rokua
http://www.retkikartta.fi/
http://www.utajarvi.fi/
http://www.utajarvi.fi/ilmoitarakennus
mailto:osoiterekisteri@utajarvi.fi
http://www.lupapiste.fi/
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GEOHOUSE - ÄLYKYLÄ 
 
Utajärven GeoHouse Älykylä on uuden ajan asumisen malli, jolla  
asumisen elinkaaren eri vaiheet on mietitty aidosti asukkaan ehdoilla. 
Elinvoimaisuutta synnyttää asumisosuuskunta, jonka omistavat kylän 
asukkaat. Kohtuullisella alkuinvestoinnilla pääsee nauttimaan  
omistusasumisen hyödyistä rauhallisessa ympäristössä.  
Kaikki tämä yhdistettynä Utajärven kunnan kattaviin etuihin ja vireään 
toimintaympäristöön luovat ainutlaatuiset puitteet maaseudulla  
asumiselle. 
 
Lisätietoja: www.utajarvi.fi/geohouse  
 
SIIRANSAARI UUDISTUU 
  
Siiransaari eli Kirkonkylän valaistun ladun ja uimarannan ympäristö uudistuu. 
  
Utajärven kunta on saanut Leader-avustusta Kirkonkylän valaistun ladun ja uimarannan 
ympäristön kehittämiseen.  
  
Utajärvellä on tehty määrätietoisesti töitä ihmisten hyvinvoinnin eteen ja liikunnan mer-
kitys hyvinvoinnille on kiistaton. Kunta haluaa jatkaa omaehtoisen liikkumisen tukemista 
parantamalla ja nykyaikaistamalla puitteita kuntoiluun ja ulkoiluun Siiransaaressa. Alue on 
keskeisellä sijainnilla ja perinteisesti opittu tuntemaan kaikkien käytössä olevana ulkoilu-
alueena. Kuntalaisilta on tullut toive, että aluetta edelleen kehitettäisiin ja sen turvalli-
suutta parannettaisiin.   
  
Rakennustöitä alueen kehittämiseksi tehdään koko kesän ajan. Alueella on raivaukset me-
nossa ja seuraavaksi rakennetaan kuntoportaat. Kesän myötä uusitaan pururadan valais-
tus, rakennetaan uusi laituri uimarannalle sekä tehdään uusi oleskelualue. Siiransaaren ke-
hittämistoimet valmistuvat syksyn aikana.  
  
Utajärvi on hinku-kunta ja hankkeessa pyritään tekemään ratkaisuja, jotka tukevat vähä-
päästöisiä ratkaisuita. Tässä tapauksessa valaistus toteutetaan energiaystävällisillä led-va-
laisimilla ja älykkäänä ratkaisuna, jolloin valot eivät pala turhaan, vaan syttyvät liiketun-
nistimien avulla liikettä havaitessaan. Lisäksi hankkeessa toteutetaan siirrettävä esiintymis-
lava.  
  
Alueen kehittämiseen liittyvät rakennustoimenpiteet rajoittavat alueen virkistyskäyttöä 
kesän 2020 aikana. Viikonloppuisin työt ovat keskeytettyinä. Uimaranta on käytössä toi-
mista huolimatta koko kesän, mutta käytössä pyydetään huomioimaan kesken olevat ra-
kennustyöt.  
  
  
  
 
 
 

http://www.utajarvi.fi/geohouse


 

Utajärven kunta  |  PL 18, 91601 Utajärvi  | Asiointipiste puh: 08 5875 5700 |  kirjaamo@utajarvi.fi  |  www.utajarvi.fi 

 

TONTTIPÖRSSI 
 
Utajärven kunta ylläpitää maksutonta Tonttipörssi-palvelua internet-sivuillaan.  
Tonttipörssin tarkoitus on johdattaa kiinteistöjen myyjiä ja Utajärveltä omakotitaloa, 
mökkiä tai rakennuspaikkaa etsiviä samojen keskusteluiden äärelle.  
Utajärvellä tonttikysyntä on vilkkaampaa kuin moneen vuoteen. Jos haluat omaisuuttasi 
myyntiin kunnan Tonttipörssiin, ota yhteyttä: tonttiporssi@utajarvi.fi  
Tonttipörssi-palvelu löytyy osoitteesta www.utajarvi.fi/tonttiporssi  
  
 
 
TULISIJOJEN JA HORMIEN NUOHOUS  
 
Oulu-Koillismaan pelastustoimialueen nuohouksessa siirryttiin vapaaseen kilpailuun  
vuoden 2018 alusta alkaen. 
 
Utajärven kunta kuuluu Oulu-Koillismaa pelastuslaitoksen toimialueeseen joka vastaa 
palo-ja pelastustoiminnasta sekä kiinteistöjen palotarkastuksista. Nuohouksen määrävälit 
on esitetty sisäasianministeriön nuohousta koskevassa asetuksessa (29.6.2005). 
  
• Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä  

toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan 
(avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita. 

• Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. 
Tämän ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja. 

• Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan 
tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. 

• Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan 
vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein. 

 
Utajärven kunnan alueen palotarkastuksia hoitaa vs. palotarkastaja Antti-Juhani Ervasti, 
p. 044 703 8686 
 
Nuohouspalveluiden tuottajia Oulu-Koillismaan pelastustoimialueella linkistä: 
https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/nuohouksen-yhteystiedot1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.utajarvi.fi/tonttiporssi
https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/nuohouksen-yhteystiedot1
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JÄTTEIDEN KÄSITTELY KUNTOON MÖKILLÄ 
 
Utajärven kunta kuuluu Lakeuden EKO:n  
toimialueeseen. Kaikkien kiinteistöjen, sekä vakituisten, 
että loma-asuntojen on kuuluttava järjestettyyn  
jätehuoltoon.  
Lakeuden EKO:n toimialueella on voimassa kiinteistön 
haltijan järjestämä jätteenkuljetus  
(katso kohta ohjeet/jätesopimus). 
 
Myös mökillä tulee lajitella jätteet. Hyötyjätteet (paperi, kartonki/pahvi, lasi, metalli ja 
pakkausmuovi) toimitetaan RINKI -ekopisteisiin tai Lakeuden EKOn alueen jäteasemille. 
Lääkkeet ja ruiskut viedään apteekkiin, Biojätteelle voi kysyä erilliskeräystä jätekuljetusyri-
tyksiltä tai sen voi kompostoida kompostorilla. Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus jä-
tehuoltoviranomaiselle Lakeuden EKOlle.  
 
Jätehuollon voi tehdä kimpassa! 
Kustannustehokas ja ekologinen vaihtoehto kiinteistöittäiselle keräykselle on perustaa 
kimppa tai aluekeräyspiste naapureiden kanssa. Kimpan voi perustaa myös oman mökin 
ja vakituisen kiinteistön kanssa, jos molemmat sijaitsevat Lakeuden EKOn alueella. 
Kimppa anotaan jätehuoltoviranomaiselta Lakeuden EKOlta. 
 
 
RINKI -Ekopisteet Utajärvellä (www.rinkiin.fi) 
Sellin baari, Vanhatie 31, Utajärvi (kartonki, lasi, metalli ja paperi) 
Ahmaksen koulu, Ahmasjärventie 2, Ahmas (kartonki, lasi, metalli ja paperi) 
Juorkunan kylätalo, Olvasjärventie 1, Juorkuna (kartonki, lasi, metalli ja paperi) 
Sale, Laitilantie 10, Utajärvi (kartonki, lasi, metalli ja paperi) 
K-Market Meirami, Vanhatie 52, Utajärvi (kartonki, lasi, metalli ja vaatteet) 
 
Pakkausmuovin aluekeräyspiste Laitilantie 13, Utajärvi (SALEn läheisyydessä) 
 
Utajärven jäteasema p: 044 3542 134, Mustikkakankaantie 10 
auki ti klo 14–18 sekä ajalla 1.5.-31.8. lisäksi parittomien viikkojen la klo 10-14  
Tarkemmat ohjeet ja tiedot sekä hinnasto vastaanotettavista jätejakeista osoitteesta EKOn 
ja operoijan sivuilta (kts. asiakaspalvelu). 
 
Kylätaajamien kiertävä keräys 16.5 ja 12.9.2020 klo: 10 – 14.30. 
Keräysauto pysähtyy Utajärven kylätaajamissa (Ahmas, Sanki, Juorkuna ja Särkijärvi). Au-
toon voi tuoda vaarallista jätettä (kodinkoneet, maalit, akut jne) sekä hyötyjätteitä. Aika-
taulu EKOn ja operoijan Kempeleen Jätekuljetuksen sivuilla. 
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Asiakaspalvelu 
 
Jätehuoltoviranomainen Lakeuden EKO -lautakunta 
Hakemukset poiketa jätehuoltomääräyksistä, alueen jätehuollon seuranta 
Ympäristösuunnittelija Pihla Hasan 050 3240 963, lakeudeneko@liminka.fi 
Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka, www.lakeudeneko.fi. 
 
Operoija Jäteasema, kiertävä keräys ja muu jätteen vastaanotto ja neuvonta: Kempeleen 
Jätekuljetus Ky ark. 7 – 16 puh: 08-5620 310, nuvonta@kempeleenjatekuljetus.fi, 
www.kempeleenjatekuljetus.fi 
 
 
 
OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT TIEDOTTAA  
 
Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottavat kunnallisen ympäristöterveydenhuollon, ympä-
ristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudas-
järven kaupunkiin. Oulunkaaren ympäristöpalveluiden henkilöstön yhteystiedot ja tehtä-
vät löytyvät internetosoitteesta www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut.    
  
Puutarhajätteet pois metsästä!  
Risu- ja puutarhajätettä voi viedä veloituksetta jäteasemalle. Puutarhajätteen vienti metsä- 
ja viheralueille on kiellettyä. Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa vähäisiä määriä kui-
via risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia 
olkia ja hakkuujätteitä. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- eikä 
terveyshaittaa. Muu jätteenpoltto on kielletty. Polttamisen sijaan suosittelemme kasvijät-
teen kompostoimista omalla maalla tai risujen ja kasvijätteiden toimittamista puutarhajät-
teen vastaanottopaikkaan. Muistathan myös, että kaikenlainen jätteen hautaaminen on 
kielletty!   
  
Piileekö pihallasi hävitettävä vieraslaji?   
Vieraslajeista ja niiden torjunnasta voit lukea tarkemmin osoitteesta www.vieraslajit.fi. Vie-
raskasvijätteitä voi viedä jäteasemalle veloituksetta. Jätteet tulee pakata läpinäkymättö-
mään muovisäkkiin.  
  
Mökin jätevesiasiat kuntoon!  
Jokaisella kiinteistöllä tulee säilyttää selvitys siitä, miten jätevesi kiinteistöllä nykyisin käsi-
tellään ja jätevesijärjestelmällä tulee olla myös käyttö- ja huolto-ohjeet.  Vaikka mökkisi 
sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai on pohjavesialueella, ei jätevesijärjestelmää 
tarvitse uudistaa mikäli:    

• kiinteistölläsi on vain kantovesi ja kuivakäymälä  
• jos olet syntynyt ennen 9.3.1943  
• mökkisi on liitetty viemäriverkostoon  
• jos mökkisi rakennuslupa on myönnetty 2004 tai sen jälkeen  

Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii yleensä toimenpideluvan kunnasta.  
  

http://www.lakeudeneko.fi/
mailto:nuvonta@kempeleenjatekuljetus.fi
http://www.kempeleenjatekuljetus.fi/
http://www.vieraslajit.fi/
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Toimenpideluvat jätevesijärjestelmän kunnostamiseen, rakennusluvat: 
 
https://www.lupapiste.fi/ 
 
Jätevesien käsittelyn valvonta:  
Oulunkaaren ympäristöpalvelut 
ympäristötarkastaja Raija Kärenlampi, p. 0500 282 946, raija.karenlampi@pudasjarvi.fi 
 
 
 
HÄIRIÖTILANTEIDEN VIESTIPALVELU 
 
Jokainen matkapuhelinta käyttävä Utajärven kuntalainen voi tilata haluamansa alueen 
häiriötiedotteet puhelimeensa. Utajärven kunta käyttää tekstiviestipalvelua, jonka avulla 
voidaan tiedottaa laajamittaisista koko kuntaa tai laajoja kunnan osia koskevista  
häiriötilanteista, esim. vedenjakelun osalta.  
 
Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti Utajärven kunnan asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. 
Palvelu on käyttäjälle maksuton. 
 
Häiriötilanteen alussa lähetetään tekstiviesti, joka kertoo lyhyesti mistä on kysymys (esim. 
jakeluhäiriö tai veden keittokehotus) sekä häiriön sijainnin. 
 
Tarkemmat ohjeet palvelun tilaamisesta Utajärven kunnan kotisivuilta kohdasta Palvelut 
– Asuminen ja ympäristö – Häiriötilanteiden viestipalvelu 
 
 
TÄRKEÄÄ!  

 
Lataa älypuhelimeesi 112 Suomi –mobiilisovellus, joka nopeuttaa avun-
saantia hätätilanteessa! 
 
• Soittajan tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti, 
mikä nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä. 

• Apua osataan lähettää paikalle lähimmästä mahdollisesta yksiköstä. 
• Avun paikalle tuloa nopeuttaa se, että kohdesijainti on tarkasti tiedossa. 
 
Sijaintitietolomakkeet 
Vapaa-ajan asunnon sijaintitiedot on hyvä säilyttää näkyvällä paikalla, esimerkiksi pää-
oven sisäpuolella. Sijaintitietolomakkeeseen täytetään selkeästi esimerkiksi 112 Suomi -mo-
biilisovelluksella haetut koordinaatit. Sijaintitietolomakkeista tulostettavissa ja täytettä-
vissä ovat versiot: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, saksaksi, ranskaksi, 
italiaksi ja somaliksi, erillisessä koontilomakkeessa samassa suomi, ruotsi, englanti ja ve-
näjä. Sijaintitietolomakkeet löytyvät täältä: http://www.112.fi/medialle/julkaisut 
 

https://www.lupapiste.fi/
https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/palvelut/h%C3%A4iri%C3%B6tilanteiden_viestipalvelu/37c40542-a0eb-4e82-91de-159f33b81065/
https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/palvelut/h%C3%A4iri%C3%B6tilanteiden_viestipalvelu/37c40542-a0eb-4e82-91de-159f33b81065/
http://www.112.fi/medialle/julkaisut
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