MÖKKILÄISKIRJE 2019
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KUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS
Utajärven kunnalla on takanaan taloudellisesti hyvin onnistunut vuosi. Vuosikate oli 1,5 Meuroa plussalla. Tästä
positiivisesta taloudellisesta tilanteesta meidän on turvallista ponnistaa eteenpäin kohti seuraavan vuoden suunnittelukautta, jossa meillä on haasteena kasvupaineet
sekä valtionosuusuudistus ja väestörakenteen aiheuttaman verotulopohjan negatiivinen ennuste. Haasteita pyrimme kampittamaan strategisilla uusia asukkaita ja uusia työpaikkoja houkuttelevilla
konkreettisilla kehittämisponnistuksilla sekä jatkamalla organisaatiouudistusta osana tuottavuusohjelmatyötä.
Olen ilokseni huomannut, että kunnassamme on aito yhdessä tekemisen tunne ja tahtotila kuntalaisilla, luottamushenkilöillä ja työntekijöillä. Olemme monella eri tavalla voineet aidosti työskennellä arvojemme mukaisesti sitoutuneesti, avoimesti ja inhimillisyyttä
kunnioittaen myös vaikeiden asioiden ja päätösten kohdalla. Lisäksi olen iloinen, että
olemme saaneet rakennettua edelleen rentoa ja luottamuksellista ilmapiiriä muutosten
keskellä erilaisten yhteisten tapahtumien ja tilaisuuksien tukemana. Arvostan tätä ja teen
parhaani, että toimintamme voi edelleen näin kehittyä.
Utajärven kesä kutsuu teitä juhannuksen alla musiikin pariin; Untorock on jo perinteeksi
muodostunut tapahtuma, jota tänä vuonna rikastuttaa Pappilan pihalla järjestettävä Piknik-tapahtuma. Kotiseutuviikolla torilla järjestettävässä Mökkiläistapahtumassa on luvassa
paitsi rentoa yhdessäoloa myös tiukkaa asiaa. Kotiseutuviikolla kisataan myös SoapSoccerin Suomen mestaruudesta. Toivotamme jokaisen tervetulleeksi myös jokaisella kylällä
järjestettäviin kylätapahtumiin.
Olen ollut erittäin iloinen siitä, että te kesäasukkaat olette myös olleet aktiivisesti yhteydessä. Toivon, että jatkossa pidätte edelleen yhteyttä ja kerrotte ideoitanne ja ajatuksianne, jotta voimme kehittää kuntaamme myös teidän kesäasukkaiden parhaaksi.

vt. kunnanjohtaja
UTAJÄRVEN ASIOINTIPISTE
vaihde 08 5875 5700, asiointipiste 08 5875 5701
os. Vanhatie 46
Suljettuna 1.-19.7.2019. Päivystävät numerot kunnan kotisivuilta ja ilmoitustaululta. Virallinen ilmoitustaulu löytyy Asiointipisteen ulkopuolelta. Asiakirjat ovat nähtävillä ko. ajan kirjastossa.
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TIEDOTTAMINEN
Tämä on Utajärven kuudes ja samalla viimeinen Mökkiläiskirje, joka lähetetään automaattisesti postitse. Vuodesta 2020 alkaen paperisen Mökkiläiskirjeen voi tilata itselleen
kunnan kotisivuilta löytyvän lomakkeen kautta tai lukea tavalliseen tapaan sähköisenä
Utajärven kunnan kotisivuilta. Paperiversion voi myös noutaa Utajärven kunnan Asiointipisteestä, os. Vanhatie 46 ja Utajärven kirjastosta, os. Anttilantie 13. Paperista Mökkiläiskirjettä jaetaan myös mökkiläistapahtumassa.
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.
UTAJÄRVEN TERVEYSASEMA

Muistathan uusia reseptit kotikunnassasi!

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 (Suvituuli) p. 0500 295 384
- sairaanhoitajalle tulee soittaa ennen vastaanotolle tuloa
Utajärven terveysasema on suljettuna 15.7.-11.8.2019, jolloin utajärveläisten sairaanhoitaja- ja lääkäripäivystys on virka-aikana Vaalan terveysasemalla, 08 5875 6800. Kesäsulkemisen piiriin kuuluvat avoterveydenhuollon toiminnoista vastaanotto, laboratorio,
kuntoutus, mielenterveystyö, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto ja neuvolat. Sulkemisen aikana osastotoiminta ja sairaanhoitajien virka-ajan jälkeinen päivystys jatkuvat tavanomaiseen tapaan. Kesäsulkeminen ei koske myöskään kotihoidon piiriin kuuluvia palveluja.
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UTAJÄRVELLÄ TAPAHTUU KESÄLLÄ 2019
TOUKOKUU
25.5.

Laidunkauden avajaiset

Tori

Senioreiden ja omaisten liikuntapäivä klo 10

7.6.

Lähituotetori

Tori

8.6.

Patruunan jäljillä

Kurimo, Särkijärvi

klo 17 ohjelmassa myös rivitanssia, runoja, jumppa klo 18
Lähtö linja-autolla torilta klo 11,
paluu Jurvelinin puutarhan
kautta. Maksuton.

8.6.

Tanssit

Naaman kylätalo

14.-15.6.

Untorock

Jäähalli

www.untorock.com

15.6.

Piknik

Pappilan piha

Puistolan Tädit ja Pammaus. Klo
13.00. Os. Pappilantie 1.

16.6.

Viinivaaran ympäristö

19.6.

Luonnonkukkienpäivän
retki
Musiikkitilaisuus

21.6.

Tanssit

Ahmaksen NS-talo

21.6.

Sotkajärven ympärijuoksu

Sotkankylä

penkan nokasta klo 10.00

22.6.

Tanssit

Naaman kylätalo

Naamantie 122

29.6.

Naaman kyläpäivä

Naaman kylätalo

klo 12.00. os. Naamantie 122

KESÄKUU

Kirkko

HEINÄKUU
5.7.

Lähituotetori ja yhteislaulua Tori ja torimakasiini

klo 17

6.7.

Runon ja suven juhla

Ahmaksen perinnekylä

Opastus Ahmasjärventieltä.

6.7.

Tanssit

Naaman kylätalo

6.7.

Kalastuskilpailu

Pällin patoaltaalla

7.7.

Mökkiläistapahtuma

Tori

9.7.

Museotapahtuma

Kotiseutumuseo

klo 10-15, osanottomaksu 25
€/venekunta, järj. Sotkajärvi-Pyhänsivun kalastuskunta,
klo 13, tarjolla keittolounas, ohjelmassa asiaa sekä hupia.
os. Kirkkotie 5

10.7.

Yhteislaulua ja toritanssit

Tori ja torimakasiini

klo 17

11.7.

Lasten tapahtuma

Tori ja torimakasiini

klo 17

13.7.

Torimakasiinin ympäristö

SoapSoccer klo 9.00 ja toritapahtuma klo 10.00

13.7.

SoapSoccer ja toritapahtuma
Tanssit

16.7.

Yhteislauluilta

Ahmaksen perinnekylä

Opastus Ahmasjärventieltä

18.7.

Näytelmä: Rakas Eemeli

Ahmaksen NS-talo, os.

Ensi-ilta, klo 19

19.7.

Lähituotetori ja yhteislaulua Tori ja torimakasiini

klo 17

19.7.

Avoin savusaunatapahtuma

Ahmaksen perinnekylä

Tapahtuma on kaikille avoin!

20.7.

Juorkunan kyläpäivä

Hiltusen kota

klo 14-16, ohjelmassa mm. soutukilpailu

20.7.

Tanssit

Naaman kylätalo

Naaman kylätalo
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21.7.

Maakirkko

Naaman kylätalo

klo 13, os. Naamantie 122

21.7.

Näytelmä: Rakas Eemeli

Ahmaksen NS-talo, os.

klo 14

23.7.

Näytelmä: Rakas Eemeli

Ahmaksen NS-talo, os.

klo 19

24.7.

Näytelmä: Rakas Eemeli

Ahmaksen NS-talo, os.

klo 19

27.7.

Kylämarkkinat

Valkeinen, Sanginkylä

27.7.

Tanssit

Naaman kylätalo

28.7.

Maakirkko

Valkeinen, Sanginkylä

28.7.

Vuoroin vieraissa pyöräilytapahtuma

Ahmaksen perinnekylä

Opastus Ahmasjärventieltä, lähtö
perinnekylästä, pyöräily Kylmälänkylän Satumaahan ja takaisin.

ELOKUU
2.8.

Lähituotetori ja yhteislaulua Tori ja torimakasiini

klo 17

3.8.

Erämaakirkko

Kirkaslampi, Juorkuna

klo 18

16.8.

Lähituotetori

Tori ja torimakasiini

17.8.

Ahmaksen perinnekylä

18.8.

Riipaiseva rakkaus – runoilta
Maakirkko

19.8.

Maakuntajuhlien avajaiset

Tori

19.8.

Maakuntajuhlat:
arvoseminaari

Utajärven koulu

21.8.

Elon iloa Tervantiellä; teatteria – Rakas Eemeli
Elon iloa Tervantiellä: opetellaan perinneleikkejä
Elon iloa Tervantiellä: Elokuvailta ja Valon juhla

Ahmaksen perinnekylä

klo 17, ohjelmasta vastaa Utajärven reumayhdistys
klo 18, opastus Ahmasjärventieltä
klo 13, opastus Ahmasjärventieltä
klo 14, Pohjois-Pohjanmaan
Nuorisoseurojen Maakuntajuhla,
mm. tervaan liittyvää ohjelmaa
ja myynnissä tervatuotteita
teemana tuulivoima ja Oulujoen
tulevaisuus, sairaanhoitopiiri jakaa terveyden edistämisen palkinnon
klo 19

Kylätalo Katajisto, Ahmas

klo 17

Ahmaksen NS-talo

Elokuva – Muhoksen Mimmi klo
19, Kyösti Honkala kertoo elokuvasta, Valon juhla klo 21

Venetsialaiset

Valkeinen, Sanginkylä

Taiteiden yö

Kirkonkylä

22.8.
24.8.
31.8.

Ahmaksen perinnekylä

SYYSKUU
6.9.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tarkemmat tiedot ja lisää tapahtumia löytyy Utajärven kunnan kotisivuilta kohdasta Utajärvellä tapahtuu.
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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 on avattu keväällä 2012. Kiekkoja voi lainata kirjastolta. Rataan voi tutustua osoitteessa www.frisbeegolfradat.fi
Utajärven nuoriso-ja liikuntatalon kuntosalin aukioloajat voi tarkistaa kunnan internetsivuilta 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. Itsepalveluaikoina pääset omalla OUTI- kirjastokortillasi sisälle kirjastoon lainaamaan ja palauttamaan aineistoa taikka lukemaan esim. päivän lehdet. Meiltä on myös lainattavissa sähkönkulutusmittari ja
erilaisia liikuntavälineitä. Fyysisen kokoelman lisäksi lainattavissa
on e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja elokuvia. Tarkemmat tiedot kunnan kotisivuilta kohdasta Palvelut -> Vapaaaika ja matkailu -> Kirjastopalvelut
Avoinna
Itsepalvelu
Henkilökunta paikalla
9-11
11-18
Maanantai
9-11
11-16
Tiistai
9-11
11-16
Keskiviikko
9-11
11-18
Torstai
9-11
11-16
Perjantai
9-18
Lauantai
9-18
Sunnuntai
9-11
11-15
Juhlapyhien aattoina
Pyhäpäivinä, juhannus- ja jouluaattoina

Itsepalvelu
18-21
16-21
16-21
18-21
16-21

15-21
9-18

Yhteystiedot:
p. 050 444 0029, kirjasto@utajarvi.fi
www.facebook.com/utajarvenkirjasto
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LUONNONNÄHTÄVYYDET, SUOJELUKOHTEET JA KÄYNTIKOHTEET
Torimakasiinin näyttelyt: Vaihtuvana näyttelynä kesällä 2019 on Niskankylän Nuorisoseuran toiminnasta kertovia valokuvia ja esineistöä.
Kotiseutumuseo ja Utajärven kirkko ovat avoinna ajalla 30.6.-11.8. ti-pe 12-15 ja su 12-16,
os. Kirkkotie 5.
Tötteröbaari Torimakasiinin yhteydessä on avoinna ma-la klo 10-19 ja su klo 11-16 ajalla
3.6.-4.8.
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 vainajien muistomerkki löytyvät kirkon vierestä.

Utajärven Kivipuistoa

Utasen voimalaitos
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.
Luontokohteista lisää kunnan kotisivuilta kohdasta Vapaa-aika ja matkailu - Kulttuuri Kulttuurinähtävyydet
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ROKUA GEOPARKIN YKKÖSKOHTEET VUONNA 2019
Rokuan maastopyöräilyreitistö on uudistunut ympyräreitiksi. Suosittu reitistö kulkee nyt noin 40 km matkan Rokuan kumpuilevassa maastossa ja
Rokuan kansallispuistossa. Reittikartta www.rokuageopark.fi/fi/koe/aktivi-

teetit#maastopyoraily

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
 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
 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, 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
TONTTIPÖRSSI
Utajärven kunnan tonttipörssiin on koottu kunnalla myynnissä olevat tontit ja kiinteistöt.
Tonttipörssiin on myös merkitty yksityisillä maanomistajilla myynnissä olevia rakennuspaikkoja. Jos olette kiinnostuneita laittamaan omistamanne rakennuspaikan myyntiin, ottakaa yhteyttä tonttiporssi@utajarvi.fi tai 0505917240 / Kaavoitusinsinööri Tiia Possakka.
www.utajarvi.fi/tonttiporssi.
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RAKENNUSKANNAN TARKISTUS JA OSOITEREKISTERIN PÄIVITYS
Utajärven kunnassa on aloitettu rakennuskannantarkistus. 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.
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
TULISIJOJEN JA HORMIEN NUOHOUS

Nuohouksen järjestämistapa on muuttunut 1.1.2018 alkaen.

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.
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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
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).
Jätteet tulee lajitella ja toimittaa
hyötyjätteet ekopisteisiin. Utajärvellä on viisi ekopistettä eri puolilla kuntaa, joihin voi
toimittaa maksutta kotitalouksien hyötyjätettä: paperia, keräyskartonkia, pakkauslasia,
pienmetallia sekä Meiramin pihalla vaatekeräys. Muovin keräys jäteasemalla.
Ekopisteet Utajärvellä
Sellin baari, Vanhatie 31, 91600 Utajärvi (kartonki, lasi, metalli ja paperi)
Ahmaksen koulu, Ahmasjärventie 2, 91660 Ahmas (kartonki, lasi, metalli ja paperi)
Kyläkauppa Oy, Juorkunan kylä, 91630 Juorkuna (kartonki, lasi, metalli ja paperi)
Sale, Laitilantie 10, 91600 Utajärvi (kartonki, lasi, metalli ja paperi)
K-Market Meirami, Vanhatie 52, 91600 Utajärvi (kartonki, lasi, metalli ja vaatteet)
Jäteasema Mustikkakankaalla on auki tiistaisin klo 14–18 sekä ajalla 1.5.-31.8. parittomien
viikkojen lauantaisin klo 10-14
Tarkemmat ohjeet ja tiedot Utajärven jäteasemalla vastaanotettavista jätejakeista osoitteesta www.lakeudeneko.fi
Utajärven jäteasema
Mustikkakankaantie 10, Utajärvi
p: 044 3542 134
ONKO JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSI KUNNOSSA?
Jokaisella kiinteistöllä tulee olla selvitys siitä, miten jätevesi kiinteistöllä nykyisin käsitellään. Jätevesijärjestelmällä tulee olla myös käyttö- ja huolto-ohjeet ja järjestelmän rakenteiden kunnossapito kuuluu kaikille kiinteistönomistajille. Jos kiinteistö sijaitsee enintään
100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava
31.10.2019 mennessä. Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii yleensä toimenpideluvan
kunnasta.
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Voit tarkistaa sijaitseeko kiinteistösi ranta- tai pohjavesialueella: www.infogis.fi/utajarvi Maankäyttö ja kaavoitus.
Ranta- ja pohjavesialueille voidaan myöntää määräaikainen poikkeaminen jäteveden
puhdistusvaatimuksista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, mikäli ympäristökuormitus
on huomattavan vähäinen tai käsittelyjärjestelmän parantaminen on kustannuksiltaan
kiinteistönhaltijalle kohtuutonta (ympäristönsuojelulaki 156 d §).
Vapaamuotoiset hakemukset poikkeamisesta jäteveden käsittelyvaatimuksista käsittelee
Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi, ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi

©Suomen ympäristökeskus 2019.

Jätevesineuvonta:
ProAgria Oulu, projektipäällikkö Merja Talvitie, p. 045 6578 611, merja.talvitie@proagria.fi
Toimenpideluvat jätevesijärjestelmän kunnostamiseen, rakennusluvat:
Utajärven kunta
rakennustarkastaja Ilkka Lyttinen, p. 0400 855 950, ilkka.lyttinen@utajarvi.fi
Jätevesien käsittelyn valvonta:
Oulunkaaren ympäristöpalvelut
ympäristötarkastaja Raija Kärenlampi, p. 0500 282 946, raija.karenlampi@pudasjarvi.fi
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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 se on käyttäjälle maksuton.
Häiriötilanteen alussa lähetetään tekstiviesti, joka kertoo lyhyesti mistä on kysymys (esim.
jakeluhäiriö tai 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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