MÖKKILÄISKIRJE 2022
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KUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS
Tilinpäätöksen valmistuttua on ilo jälleen todeta, että kunnalla
on takanaan toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvin onnistunut
vuosi. Talous saatiin koronan ympäröivässä elämässä pidettyä
vakaalla pohjalla. Tilinpäätös näyttää positiivista tulosta jo 15
kerran peräkkäin.
Hyväksyimme viime vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa uuden strategian.
Strategian keskiössä ovat onnelliset ihmiset, hiiliviisaat ratkaisut sekä luotettavat
kumppanuudet. Teemme edelleen asioita pikkuisen paremmin ja johdamme kuntaamme
avoimuuden, inhimillisyyden ja sitoutumisen periaatteiden mukaisesti. Tulemme
strategisten kärkihankkeiden kautta monipuolistamaan yrittämisen mahdollisuuksia
luomalla
lähienergiaja
kiertotaloustuotantoympäristöjä
teollisuusalueellemme
yrityskumppaneidemme kanssa. Lisäksi satsaamme tuulivoimaan, kaavoitukseen,
maankäyttöön ja matkailun edistämiseen sekä Oulujokilaakson kuntayhteistyöhön.
Asumisenratkaisuihin erityisesti vuokra-asuntotuotannon puolelle tulemme suuntaamaan
voimavaroja. Lapsiperhepaketti ja maahanmuuttotyö ovat strategisesti merkittäviä
toimenpiteitä. Kunnan veto-ja pitovoimaratkaisuja pyrimme innovatiivisesti laadukkaiden
palveluiden ja harrastus-ja hyvinointitoimintojen myötä vahvistamaan edelleen.
Panostamme myös tiiviisti edelleen järjestö-ja sidosryhmäyhteistyöhön.
Olemme eläneet poikkeusolosuhteissa jo kahden vuoden ajan ja oppineet elämään tämän
kanssa. Tämän lisäksi olemme kohdanneet Euroopassa sodan uhkaa Venäjän hyökätessä
Ukrainaan. Elämme poikkeuksellisen haastavaa aikaa parhaillaan.
Olemme tehneet suunnitelmia monenlaiseen varautumiseen ja teemme parasta aikaa
työtä näiden asioiden eteen. Kuntana meillä on hyvät valmiudet reagoida asioihin
tarvittaessa nopeastikin. Olemme varautuneet monenlaisiin tilanteisiin yhdessä
sidosryhmien kanssa.
Haluan toivottaa teidät kesäasukkaat tervetulleiksi Utajärvelle kesäaikaa viettämään.
Jos teillä on mielenpäällä asioita, niin olkaa reilusti yhteydessä.
Nautitaan auringon ja valomäärän lisääntymisestä.
Valoa ja uskoa tulevaan tarvitsemme kaikki tähän hetkeen!
Kesäterveisin

Anne Sormunen, kunnanjohtaja
Puh: 040 482 6444

UTAJÄRVEN ASIOINTIPISTE
Puh: 08 5875 5700
os. Vanhatie 46
Suljettuna 9.6. ja 4.-29.7.2021. Päivystävät numerot kunnan
kotisivuilta. Asiakirjat ovat nähtävillä ko. ajan kirjastossa.
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TIEDOTTAMINEN
Utajärven kunta tiedottaa vapaa-ajan asukkaitaan kunnan kotisivuilta löytyvillä vapaaajan 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, seuraa kuntaamme myös Instagramissa @utajarvenkunta.

HYVÄN ELÄMÄN KESKUS
UTAJÄRVEN TERVEYSASEMA

Muistathan uusia reseptit kotikunnassasi!

HYVÄN ELÄMÄN KESKUKSEN PALVELUT
LAITILANTIE 3, 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) puh. 116117
Sairaanhoitajan päivystysvastaanotto, vuodeosasto (Laitilantie 4)
puh. 0500 295 384
- sairaanhoitajalle tulee soittaa ennen vastaanotolle tuloa.
Utajärven terveysasema on suljettuna 20.6.-15.7.22, jolloin utajärveläisten
sairaanhoitaja- ja lääkäripäivystys on virka-aikana Vaalan terveysasemalla, puh 08
5875 6800.
Tarvittaessa ota aina ensin yhteyttä terveysasemalle. Utajärven terveysaseman
kesäsulkemisen piiriin kuuluvat avoterveydenhuollon toiminnoista vastaanotto,
kuntoutus, mielenterveystyö, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, neuvolat
ja laboratoriopalvelut.
Sulkemisen aikana osastotoiminta ja sairaanhoitajien virka-ajan jälkeinen päivystys
jatkuvat tavanomaiseen tapaan.
Kesäsulkeminen ei koske myöskään kotihoidon piiriin kuuluvia palveluja.
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Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot tulee tehdä alueelliseen, ympärivuorokautisesti
palvelevaan Oulun seudun yhteispäivystyksen päivystysapu numeroon puh. 116117,
mikäli vointi ei salli odottamista terveysaseman vastaanoton avautumiseen.
Päivystysavun yhteydenottoihin vastaa sairaanhoitaja, joka arvioi, onko vaiva tai
vamma sellainen, että se on hoidettavissa kiireellisesti päivystyksessä.
HÄTÄTILANTEESSA – SOITA 112

UTAJÄRVEN APTEEKKI
os. Vanhatie 35
Avoinna
• Ma - Pe klo 9-17
• La klo 9-13
Ota yhteyttä
Puh. (08) 5421 255
utajarven.apteekki@apteekit.net
Juhannus-ja jouluaattoina avoinna klo 9-13. Pyhäpäivinä ja sunnuntaisin apteekki on
suljettu.
Lue lisää Utajärven apteekin palveluista osoitteessa:
www.utajarvenapteekki.fi
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UTAJÄRVELLÄ TAPAHTUU KESÄLLÄ 2022
Utajärven kesä tarjoaa monipuolisia tapahtumia kaiken ikäisille koko kunnan alueella.
Alla muutama poiminta kesän tapahtumista. Tutustu koko kesän tarjontaan osoitteessa:
www.utajarvi.fi
TORIMAKASIININ KESÄNÄYTTELY 16.6.–17.8.
Viimeiset keisarilliset - näyttely on kuvataiteilija Heidi Kestin ja valokuvaaja Tiina Wallinin
yhteistyöprojekti. Projekti yhdistää kuvataidetta, taidekäsityötä, lastenkulttuuria ja
valokuvausta. Avoinna MA – LA klo 11.00–19.00 ja SU klo 11.00 – 18.00.
Juhannuksena suljettu.
UNTOROCK UTAJÄRVELLÄ - FESTARIN 30-VUOTISJUHLA!
Oulujokivarren suurin rocktapahtuma järjestetään tuttuun tapaan Utajärven jäähallissa 17 –
18.6.2022. Perjantain ja lauantain aikana lavalle nousee yhteensä neljätoista esiintyjää.
Mukana on maan eturivin artisteja, kuten Popeda, Kotiteollisuus, Abreau ja Portion Boys, sekä
paikallisia nousevia kykyjä.
Untorock kerää yhteen nykyisiä ja entisiä paikkakuntalaisia, joka luo festivaalille oman iloisen
ilmapiirinsä. Ensikertalaisia ja kauempaa tulleita odottaa siis vapautunut ja vastaanottavainen
festarifiilis, johon on helppo hypätä mukaan.
Liput ja tarkempi info: www.untorock.com
KOTISEUTUVIIKKO 2–9.7.
2.7. Kotiseutuviikon avajaiset torilla (tarkista aikataulu osoitteesta www.utajarvi.fi)
2.–9.7. Käsityöläisten Kesäpuoti Torimakasiinissa Myynnissä runsaasti eri käsityöläisten
valmistamia tuotteita. Avoinna ma-la 11.00–19.00, su 11.00–18.00. Paikat 10 €/koko aika/puoli
pöytää. Paikkojen varaus 6.6. alk. Anja Kemiltä, puh: 044 5421473
4.7. Koulun auditoriossa mielenkiintoinen luentopäivä
• klo 13.00 Oulujoen vesiliikennöinti, luennoitsijana Jouni Kauhanen
• klo 14.00. Historiallisten sarjakuvaromaanien tekeminen sekä tausta-aineiston tutkiminen,
luennoitsijana Aapo Kukko.
Luentojen välissä kahvitarjoilu. Järjestää Kotiseutuyhdistys ja kulttuuritoimi.
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6.7. Runon ja suven juhla Ahmaksella
7.7. klo 17.00–19.00 Lasten toritapahtuma: Esiintyy Pentti Punkin
Syntymäpäivät! Lisäksi muuta oheisohjelmaa mm. paloauto paikalla,
pomppulinna, kasvomaalausta, onnenpyörä, hattaraa ym.! Järjestää
kulttuuritoimi ja 4H
8.7. klo 17.00–20.00 Kaiken kansan karaoke torilla, vetäjänä Tanja.
Järjestää kulttuuritoimi
9.7. klo 18.00 Jukka Takalo keikalla torilla. Järjestää kulttuuritoimi
9.7. klo 21.00–01.00 Orkesteritanssit Naamalla,esiintyjänä Raimo
Laamanen.
Lisätietoja tapahtumista
Kulttuurituottaja Antti Viitala
Puh: 040 643 0920
antti.viitala@utajarvi.fi
Utajärven kirkko täyttää tänä vuonna 260 vuotta.
Utajärven kirkko on myös osa Oulujoen
pyhiinvaellusreittiä.
Lisätietoa seurakunnan tapahtumista
www.utajarvenseurakunta.fi

KESÄKAHVILA TÖTTERÖBAARI
Nuorten 4H-yrittäjien jäätelökahvila palvelee
Torimakasiinissa 6.6-7.8.2022.
Aukioloajat:
• Maanantaista lauantaihin, klo 11 -19
• Sunnuntaisin, klo 11 -18
21.6 ja 24-25.6.2022 kahvila on suljettu.
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KESÄLOMATEKEMISTÄ LAPSILLE
Lasten kesäkerho Lasten kesäkerho vuosina 2012-2016 syntyneille
Hyvinvointitalolla.Lasten kesäkerho vuosina 2012-2016 syntyneille Hyvinvointitalolla
ajalla 6-10.6 ja 13-17.6.2022.
Ilmoittautumiset Utajärven 4H:n nettisivujen kautta;
utajarvi.4h.fi
Lisätiedot ja kyselyt; Eija Körkkö, nuorisopalvelut
Puh: 0406486103
Nuorten retki Powerparkiin 21.6.2022 2005-2009 vuosina syntyneille.
•
•
•

Ilmoittautumiset Powerpark-retkelle 14.6.2022 mennessä
Retken hinta 40€, sis. vakuutuksen, kyydin ja rannekkeen.
Lisätietoja sekä ilmoittautumiset: Eija Körkkö, puh: 040 648 6103

Lasten ja nuorten kesäleirit Sangin koululla
Kesäleiri ma-ti 27- 28.6.2022, 2015-2013 syntyneille.
Kesäleiri ti-to 28-30.6 2022, 2009-2012 syntyneille
• Ilmottautumiset leireille 10.6.2022 mennessä, ilmoittautumislomake löytyy
Utajärvi.fi -sivulta.
• tai sähköpostitse: eija.korkko@utajarvi.fi
Lisätietoja kesäleireistä:
Eija Körkkö, nuorisopalvelut
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KIERTÄVÄ LEIKKIKENTTÄTOIMINTA 6.6-1.7.2022
• 4-8 –vuotiaille klo 9.30-11.45 ja 12.30-14.30.
• Kerhossa luvassa mukavaa yhdessäoloa, askartelua, leikkiä, pelejä ja
mahdollisesti pieniä retkiä lähimaastoon
Leikkikenttäohjaajan puh: 040 544 9367
MAANANTAI
TIISTAI
KESKIVIIKKO
TORSTAI
PERJANTAI

Putaalansaari, Mikontien leikkikenttä
Lahdensuu, Uittolenkin leikkikenttä
Tonttikuja, leikkikenttä
Putaalansaari, Mikontien leikkikenttä
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 (ohjaajien lounastauko)
• Sadepäivinä kerho toimii koulumme tiloissa, näistä on aina ilmoitus
leikkikenttien ilmoitustauluilla
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LIIKUNTA- JA LEIKKIPAIKKOJA
Utajärven liikuntapuisto sijaitsee Utajärven koulun takana.
Päiväkodin piha-alue on vapaasti käytettävissä päiväkodin ollessa kiinni.
Hyvinvointitalon piha-areena on kaikkien vapaasti
käytettävissä.
Frisbeegolfrata. Kiekkoja voi lainata kirjastolta. Rataan
voi tutustua osoitteessa www.frisbeegolfradat.fi
Kuntoportaat ja kunnan uimaranta sijaitsevat Siiransaaressa.
Skeittiparkki päiväkodin vieressä on vapaassa käytössä.
Utajärven nuorisotalo on avoinna arkisin klo 15-20. Kesäsulku ajalla 24.6-1.8.2022.
Nuokkari 2.0 sijaitsee entisessä terveyskeskuksessa, os. Kirkkotie 38.
Utajärven koulun piha-alue on vapaasti käytettävissä iltaisin, viikonloppuisin ja koulun
lomien aikana.
KIRJASTO PALVELEE KESÄASUKKAITAKIN MONIN TAVOIN
Utajärven kirjasto on viihtyisä pieni kirjasto kunnan keskustassa. Kirjaston kokoelmaan
kuuluu kaunokirjallisuuden, lehtien ja AV-aineiston lisäksi myös vuonna 2021 päivitetty
urheilu- ja harrastusvälineiden kokoelma, josta voit lainata vaikkapa tikkataulun tai
jalkapallon mökille!
Omatoimiaikana voit asioida kirjastossa itsenäisesti kirjautumalla sisään OUTIkirjastokortilla ja nelinumeroisella PIN-koodilla. Fyysisen kokoelman lisäksi OUTIkirjastokortilla pääset käyttämään Pohjoisen eKirjaston laajaa sähköisten aineistojen
kokoelmaa. Kirjastossa on myös hiljaisen työskentelyn tila,
jonka voit varata käyttöösi esimerkiksi etätyöskentelyä varten.

Ajantasaisimmat tiedot kirjaston tapahtumista ja
poikkeusaukioloajoista saat seuraamalla kirjastoa somessa!
www.facebook.com/utajarvenkirjasto
www.instagram.com/utajarvenkirjasto
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NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT KIRJASTOSSA
Digituutorin päivystys kirjastolla 6.-17.6. klo 12-15.
Sofian Kammarin näyttelyt:
Kesäkuussa Utajärven Toimintakeskuksen näyttely
Heinäkuussa Marika Maijalan Kuvittajan kapsäkki (kiertonäyttely, Oulun taidemuseo)
Elokuussa Meeri Koutaniemen Kaukana kotoa (kiertonäyttely, Plan International)
KIRJASTON AUKIOLOAJAT JA YHTEYSTIEDOT
Henkilökunta paikalla:
Ma klo 11-18
Ti
klo 11-16
Ke
klo 11-16
To
klo 11-18
Pe
klo 11-16
Juhannusaaton aattona henkilökunta paikalla klo 11-15, juhannusaattona ei
asiakaspalvelua.
Omatoimikirjasto avoinna joka päivä klo 9-21.
Tule kirjastoon terveenä, pese kätesi tai käytä käsidesiä ja noudata turvavälejä.
Kirjaston yhteystiedot:
p. 050 444 0029, kirjasto@utajarvi.fi
verkkokirjasto: outi.finna.fi

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: Rokua Geopark- näyttely.
Tötteröbaari avoinna Torimakasiinissa 7.6 - 7.8.2021
Ma - La klo 11.00 - 19.00 ja Su klo 11.00 - 18.00 (juhannuksena 25-26.6. kiinni)
Kotiseutumuseo ja tiekirkko ovat avoinna 3.7. – 14.8.
Ti – Pe klo 12.00 – 15.00 ja Su klo 11.00 – 15.00.
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.
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Sankarivainajien muistomerkki ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki löytyvät kirkon
vierestä.
Utasen voimalaitos ja voimalaitoksen sillat.
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 näytelohkareesta. 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 nuotiolaavu. Erilaisia harrastusmahdollisuuksia mm. lento- ja sulkapallokentät, leikkivälineitä ja
hyvät sienestys- ja marjastusalueet. Alue soveltuu myös liikuntarajoitteisille.
Utajärven kirkonkylän kulttuurisiin ja historiallisiin kohteisiin voi tutustua lisää tästä:
Vapaa-aika ja matkailu - Kulttuuri - Kulttuurinähtävyydet

ROKUA GEOPARKIN YKKÖSKOHTEET VUONNA 2022
Rokua Geopark on Suomen ensimmäinen UNESCO Global Geopark ja vuoden
2018 retkikohde Suomessa. Rokuanvaaralla on kymmeniä kilometrejä patikointi- ja
maastopyöräilyreittejä. Reitit kulkevat kumpuilevassa maastossa kirkasvetisten
lampien ja hopeanhohtoisten jäkäläkankaiden ympäröimänä.

Reittikartat: https://www.rokuageopark.fi/fi/matkailu/aktiviteetit
Geoparkin lukuisat helposti saavutettavat nuotiopaikat, kodat ja laavut kutsuvat 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, marjastus, sienestys, bongaus, mökkeily
• kiireettömyys ja luonnon ainutlaatuisesta rauhasta nauttiminen
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• monipuoliset matkailu- ja kulttuuripalvelut, tapahtumat,
käyntikohteet ja nähtävyydet
• oppiminen: laadukkaat luonto-opastaulut reitistöjen varsilla, infopisteet, reitti- ja
elämyskartat sekä 3D-mobiilisovellus
• Geofood paikallisista ruokaa, puhtaista raaka-aineista saatavilla: Rokua Health&Spa,
Utajärven omaleipuri ja Manamansalon portti.
• 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 selkineen ja vaihtelevine rantoineen.
• Rokua Geoparkin rengasreitit Oulujokilaaksossa, Rokualla ja Oulujärvellä
Lisätietoja ja karttoja:
Rokua Geopark www.rokuageopark.fi
Metsähallitus www.luontoon.fi/rokua www.retkikartta.fi
Utajärven kunta www.utajarvi.fi , asiointipiste ja kirjasto
Ota seurantaan myös Rokua Geoparkin Facebook ja Instagram,
nimellä @rokuageopark

ELINYMPÄRISTÖPALVELUT TIEDOTTAA
LUPAPISTE
Kaikki rakentaminen on luvanvaraista. Rakentamiseen tarvitaan joko rakennus-, toimenpidetai ilmoituslupa. Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu, jossa voit
olla yhteydessä viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin aina
ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka. Rakennusluvat haetaan osoitteesta
www.lupapiste.fi.
INFOGIS
Kunnan nettisivuilta löytyy InfoGIS – karttapalvelu, josta voi tarkistaa mm. kiinteistörajat,
voimassa olevat kaavat, julkiset palvelut ja liikuntapaikat. Karttapalveluun pääsee kunnan
nettisivujen pikalinkistä tai osoitteella: www.infogis.fi/utajarvi
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TONTTIPÖRSSI
Utajärven kunta ylläpitää maksutonta Tonttipörssi-palvelua nettisivuillaan. Tonttipörssin
tarkoitus on johdattaa kiinteistöjen myyjiä ja Utajärveltä omakotitaloa, mökkiä tai
rakennuspaikkaa etsiviä samojen keskusteluiden äärelle. Jos haluat kiinteistösi myyntiin
kunnan Tonttipörssiin, ota yhteyttä: tonttiporssi@utajarvi.fi. Tonttipörssi-palvelu löytyy
osoitteesta www.utajarvi.fi/tonttiporssi 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 palotarkastaja
Sari Sven, puh: 044 703 8841
Nuohouspalveluiden tuottajia Oulu-Koillismaan pelastustoimialueella linkistä:
www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/nuohouksen-yhteystiedot1
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JÄTTEIDEN KÄSITTELY KUNTOON MÖKILLÄ
Utajärven kunta kuuluu Lakeuden EKO:n
jätehuoltoalueeseen. Kaikkien kiinteistöjen; vakituisten
sekä loma-asuntojen on kuuluttava järjestettyyn
jätehuoltoon. Myös tyhjillään olevat kiinteistöt, joissa
yövytään harvakseltaan. Kiinteistön on solmittava
sopimus jätteenkuljetuksesta itse valitsemansa
jätekuljetusyrityksen kanssa. Tyhjennyksen keskeytystä
voi hakea alueen jätehuoltoviranomaiselta Lakeuden
EKOlta (sähköinen sovellus).
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 jätekuljetusyrityksiltä tai sen voi kompostoida kompostorilla. Keittiöbiojätteen kompostoinnista tehdään
ilmoitus Lakeuden EKOlle. Tyhjennys-välit ja muut jätehuollon määräykset löytyvät
Lakeuden EKOn jätehuoltomää-räyksistä; www.lakeudeneko.fi/maaraykset.
Jätteiden keräys kimpassa on kustannustehokasta!
Sovi naapureiden kanssa kimpasta. Kimppa myönnetään myös mökin ja vakituisen asunnon
kanssa, jos molemmat sijaitsevat Lakeuden EKOn alueella. Polttokelpoi-sen jätteen kimppa
anotaan jätehuoltoviranomaiselta Lakeuden EKOlta.
Jätettä ei saa polttaa, eikä haudata!
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, os.Laitilantie 13, Utajärvi (SALEn läheisyydessä)
Utajärven jäteasema p: 044 3542 134
Varastotie 5, Mustikkakangas, Utajärvi
Auki ti klo 14–18 sekä ajalla 1.5.-31.8. Lisäksi parittomien viikkojen lauantait klo 10-14.
Katso ajantasaiset aukiolot, hinnat ja ohjeet Lakeuden EKOn ja operoijan sivuilta.
Kylätaajamien kiertävä keräys 21.5 ja 10.9.2021 klo: 9 – 14.00.
Keräysauto pysähtyy Utajärven kylätaajamissa (Ahmas, Sanki, Juorkuna ja Särkijärvi).
Autoon voi tuoda vaarallista jätettä (kodinkoneet, maalit, akut jne) sekä hyötyjätteitä.
Aikataulu EKOn ja operoijan Kempeleen Jätekuljetuksen nettisivuilla.
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Asiakaspalvelu
Jätehuoltoviranomainen Lakeuden EKO -lautakunta
Hakemukset ja kompostointi- ja lieteilmoitukset tehdään sähköisessä asioinnissa EKOn sivuilla,
kirjaudu sisään ”oranssista lehdestä” www.lakeudeneko.fi
Asiakaspalvelu, alueen jätehuollon seuranta ja kehittäminen
Ympäristösuunnittelija Pihla Hasan 050 3240 963, lakeudeneko@liminka.fi
Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka, www.lakeudeneko.fi.
Operoija Jäteasemat, kiertäväkeräys ja muu jätteen vastaanotto ja neuvonta: Kempeleen
Jätekuljetus Ky ark. 7 – 18 puh: 08-5620 310, neuvonta@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 osoitteesta www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut.
Talousvesikaivot
Talven käyttämättä ollut kaivo kannattaa tyhjentää keväällä ennen käyttöä, jotta kaivoon
saadaan uutta raikasta vettä tilalle.
Kaivon kunnon tarkistamisen ja kaivon huoltamisen lisäksi kaivoveden laatu kannattaa
tutkituttaa säännöllisesti. Kaivovesi voi olla saastunut mikrobeilla tai kemikaaleilla, vaikka se
näyttäisi tai maistuisi hyvälle. Laboratoriotutkimusten perusteella selviää, täyttääkö kaivon
vesi sille asetetut vaatimukset ja onko sitä turvallista juoda. Sameaa vettä ei tule käyttää
juomavetenä eikä ruoan valmistukseen.
Vesi kannattaa tutkituttaa ainakin seuraavissa tilanteissa:

• Ennen uuden kaivon käyttöönottoa
• Edellisestä tutkimuksesta on kulunut yli kolme vuotta
• Kaivo on ollut pitkään käyttämättä
• Kaivovedessä on outoa väriä, hajua tai makua
• Kaivoveden epäillään aiheuttavan terveydellistä haittaa
• Kaivon ympäristössä on tapahtunut jotain, mikä voi vaikuttaa veden laatuun.
Kaivoveden laadun voi tutkituttaa tähän erikoistuneessa laboratoriossa. Luettelo hyväksytyistä
talousvesilaboratorioista on saatavilla Ruokaviraston verkkosivuilla. Laboratoriosta saa myös
ohjeet näytteenottoon ja vedestä tehtävien tutkimusten valintaan ja Suomen
ympäristökeskuksen ylläpitämää kaivoveden analyysitulkkia voi käyttää apuna
analyysitulosten tulkinnassa.
Rannalle
Utajärvellä on kaksi yleistä uimarantaa, Kirkonkylän uimaranta ja Valkeisen ranta.
Oulunkaaren ympäristöpalvelut ottavat näiltä rannoilta uimavesinäytteet 2 – 3 kertaa kesän
aikana. Kunnan alueella on lisäksi useita epävirallisia uimapaikkoja, joiden veden laatua ei
ympäristöpalvelujen toimesta tutkita.
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Lämmin kesä voi edesauttaa sinilevien esiintymistä rehevissä vesissä. Sinileväiseen veteen
tulee aina suhtautua oletuksella, että siitä voi aiheutua terveydellistä haittaa. Jos epäilet
uineesi sinileväisessä vedessä, peseydy huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä. Sinilevän voi
tunnistaa juomalasitestillä. Vettä seisotetaan lasissa noin tunnin ajan. Jos pinnalle nousee
vihertäviä hiukkasia, kyseessä on sinilevä.
Valtakunnallinen leväseuranta on Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten ja kuntien
toteuttama seuranta sinilevätilanteesta Suomen sisävesillä ja merialueilla. Myös kansalaiset
voivat ilmoittaa seurantaan omia havaintojaan: https://www.ymparisto.fi/levatilanne
Haiseeko huussi?
Puutteellisesti käsitellyt jätevedet lisäävät ympäristön kuormitusta ja voivat pilata
kaivovetesi laadun. Toimiva jätevesien käsittely puolestaan parantaa pihapiirin viihtyisyyttä
ja lähivesistöjen tilaa. Huollettu huussikaan ei haise.
Haja-asutuksen jätevesisäännösten mukaan kiinteistön jätevesijärjestelmää ei yleensä
tarvitse uusia, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.
Jos rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen, järjestelmä yleensä täyttää jo
asetuksen vaatimukset. Järjestelmää ei lisäksi tarvitse uusia, kun vakituiseen asumiseen
käytettävän kiinteistön haltija on syntynyt ennen 9.3.1943 tai kiinteistö ollaan liittämässä
viemäriverkkoon.
Edellytyksenä kuitenkin on, että kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen
vaaraa. Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii yleensä toimenpideluvan kunnasta.
Toimenpideluvat jätevesijärjestelmän kunnostamiseen ja rakennusluvat:
https://www.lupapiste.fi/
Jätevesien käsittelyn valvonta
Oulunkaaren ympäristöpalvelut
ympäristötarkastaja Brita Telenvuo, p. 0500 282 946, brita.telenvuo@pudasjarvi.fi
Puutarhajätteet ja vieraslajit
Risu- ja puutarhajätettä voi viedä jäteasemalle, mutta vienti metsä- ja viheralueille
on kiellettyä. Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia,
maa- ja metsätaloudessa syntyviä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja
hakkuujätteitä.
Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- eikä terveyshaittaa.
Polttamisen
sijaan suosittelemme kasvijätteen kompostoimista omalla maalla tai risujen ja kasvijätteiden
toimittamista puutarhajätteen vastaanottopaikkaan. Kaikki muu jätteenpoltto on kielletty.
Kurtturuusun kasvatus on kiellettyä kolme vuoden siirtymäajan jälkeen 1.6.2022.
Vieraslajeista ja niiden torjunnasta voit lukea tarkemmin osoitteesta www.vieraslajit.fi.
Vieraskasvijätteitä voi viedä jäteasemalle. Jätteet tulee pakata läpinäkymättömään
muovisäkkiin.
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Lemmikki lääkäriin
Utajärven kunnaneläinlääkäri tekee kotikäyntejä Utajärvellä keskiviikkoisin,
vastaanotto on Vaalassa.
Eläinlääkärin tavoittaa puhelinnumerosta 0400-855900.

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 avunsaantia 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 pääoven sisäpuolella. Sijaintitietolomakkeeseen täytetään selkeästi esimerkiksi 112 Suomi -mobiilisovelluksella haetut koordinaatit. Sijaintitietolomakkeista tulostettavissa ja täytettävissä ovat versiot: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, saksaksi, ranskaksi,
italiaksi ja somaliksi, erillisessä koontilomakkeessa samassa suomi, ruotsi, englanti ja venäjä. Sijaintitietolomakkeet löytyvät täältä: http://www.112.fi/medialle/julkaisut
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Toivotamme rentouttavaa ja aurinkoista
kesää Utajärven mökkiläisille!
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