
Palvelu Palveluntuottaja Yhteystiedot Toimialue Tarkennuksia
Utajärven 4H-yhdistys ry puh. 040 094 5207   

email: utajarvi@4h.fi

kotisivu: https://utajarvi.4h.fi/tyopalvelu/

koko kunta asiointiapu

Koti- ja yrityspalvelu Rämö puh. 040 015 7992

email: tinde0710@gmail.com

koko kunta asiointipalvelut

Sanna Kauppinen puh. 040 502 5772

email: sanka1palvelu@gmail.com

koko kunta kauppa- ja asiointipalveluja

Arja Ekdahl puh. 045 276 5755 koko kunta kaupassakäynnit

T:mi Timotekee puh. 050 5362 541

email: timo.suorsa@timotekee.fi

kotisivu: www.timotekee.fi

koko kunta asiointipalvelut

Pinta Taituri, Tanja puh. 044 020 0821

email: pintataituri@gmail.com

koko kunta kaupassakäynnit

T:mi Anne Huotari puh. 050 359 1018 Utajärven kirkonkylän lähiympäristö, 

mukaan lukien Rokua ja Ahmas

kaupassakäynnit

Utajärven 4H-yhdistys ry puh. 040 094 5207   

email: utajarvi@4h.fi

kotisivu: https://utajarvi.4h.fi/tyopalvelu/

koko kunta vanhusten ulkoilu ja viriketoiminta

Arja Ekdahl puh. 045 276 5755 koko kunta vanhusten ulkoiluttaminen

Utajärven 4H-yhdistys ry puh. 040 094 5207   

email: utajarvi@4h.fi

kotisivu: https://utajarvi.4h.fi/tyopalvelu/

koko kunta Viikkosiivous, ikkunoiden pesu

Koti- ja yrityspalvelu Rämö puh. 040 015 7992

email: tinde0710@gmail.com

koko kunta siivoukset

Sanna Kauppinen puh. 040 502 5772

email: sanka1palvelu@gmail.com

koko kunta kotisiivoukset

Arja Ekdahl puh. 045 276 5755 koko kunta viikko- ja suursiivoukset

Pinta Taituri, Tanja puh. 044 020 0821

email: pintataituri@gmail.com

koko kunta kotisiivoukset

T:mi Anne Huotari puh. 050 359 1018 Utajärven kirkonkylän lähiympäristö, 

mukaan lukien Rokua ja Ahmas

siivoukset

Utajärven 4H-yhdistys ry puh. 040 094 5207   

email: utajarvi@4h.fi

kotisivu: https://utajarvi.4h.fi/tyopalvelu/

koko kunta Haravointi, nurmikon leikkaus, risujen keruu,

kevyet lumityöt

Koti- ja yrityspalvelu Rämö puh. 040 015 7992

email: tinde0710@gmail.com

koko kunta pihatyöt, lumen pudotukset

Kylätalakkari T:mi Jarmo 

Mulari

puh. 044 297 0741

email: jarmo.mulari@luukku.com

koko kunta kiinteistöjen huolto, nurmikon leikkaus

T:mi Timotekee puh. 050 5362 541

email: timo.suorsa@timotekee.fi

kotisivu: www.timotekee.fi

koko kunta kiinteistöhuoltotyöt

Pinta Taituri, Tanja puh. 044 020 0821

email: pintataituri@gmail.com

koko kunta pihatyöt, nurmikon leikkaus

Arja Ekdahl puh. 045 276 5755 koko kunta pihatyöt

Polttopuiden toimitus, taimikon hoito Kiviharjun tila, Jari Leinonen puh. 040 028 7946

kotisivu: www.kiviharju.net

koko kunta polttopuiden toimitus, taimikon hoitoa

Sanna Kauppinen puh. 040 502 5772

email: sanka1palvelu@gmail.com

koko kunta pieniä kodin kunnossapito- ja korjauspalveluita

Koti- ja yrityspalvelu Rämö puh. 040 015 7992

email: tinde0710@gmail.com

koko kunta pintaremontit

Teknikomi Oy puh. 040 148 8135 

email: yhteys@teknikomi.fi 

kotisivu: www.teknikomi.fi

koko kunta sähkötyöt, LVI, lämmitysratkaisut, aurinkoenergia,

käyttövesiputkiremontti, lämpöverkkoremontti

T:mi Timotekee puh. 050 5362 541

email: timo.suorsa@timotekee.fi

kotisivu: www.timotekee.fi

koko kunta remonttipalvelut

Pinta Taituri, Tanja puh. 044 020 0821

email: pintataituri@gmail.com

koko kunta pintaremontit, maalaustyöt sisällä ja ulkona,

huonekalujen entisöinti ja verhoilutyöt
Utahalli Oy puh. 050 058 8080

email: utahalli@utanet.fi

koko kunta Rakennusten korjaustoimintaa ja koneiden (nosturi, 

traileri yms.) vuokraus. Projektiemme kuvaukset 

Facebook -sivuillamme.
Kylätalakkari T:mi Jarmo 

Mulari

puh. 044 297 0741

email: jarmo.mulari@luukku.com

koko kunta mökkitalkkaroinnit, huoneistoremontit, 

kodinremontit sis. sauna ja pesuhuone, maalaukset 

(myös ulkona), kirvesmiestyöt, pienet muutot

Utajärven 4H-yhdistys ry puh. 040 094 5207   

email: utajarvi@4h.fi

kotisivu: https://utajarvi.4h.fi/tyopalvelu/

koko kunta Tarjoiluapua erilaisiin juhliin. Leivonta-apu.

Hygieniapassit on osalla nuorista.

T:mi Anne Huotari puh. 050 359 1018 Utajärven kirkonkylän lähiympäristö, 

mukaan lukien Rokua ja Ahmas

pitopalvelut juhliin

Sanna Kauppinen puh. 040 502 5772

email: sanka1palvelu@gmail.com

koko kunta tarjoilijan/kokin keikkatöitä, pitopalvelut ja

juhlien järjestämiset
Vaatehuolto T:mi Anne Huotari puh. 050 359 1018 Utajärven kirkonkylän lähiympäristö, 

mukaan lukien Rokua ja Ahmas

T:mi Sirpa Tenno puh. 044 092 3470

email: sirpa.annelitenno@gmail.com

koko kunta vyöhyketerapiaa koko keholle kalevalainen 

jäsenkorjaus, klassinen hieronta
Fysios Utajärvi puh. 08 533 2430

email: erja.ammanpaa@fysios.fi

kotisivu: www.fysios.fi

koko kunta fysioterapia hieronta

Fysio-Center Utajärvi puh. 08 542 2541

email: info@fysio-center.fi

kotisivu: www.fysio-center.fi

koko kunta fysioterapia

Parturi-kampaamo Rianna puh. 040 838 4908

email: posti@rianna.fi

kotisivu: www.rianna.fi

Utajärven kirkonkylä

Parturi-kampaamo Tukaani puh. 08 542 1235 Utajärven kirkonkylä

Jalkojenhoitola Riitta 

Mustonen

puh. 040 726 8013

email: turi.mustonen@gmail.com

koko kunta

T:mi Sirpa Tenno puh. 044 092 3470

email: sirpa.annelitenno@gmail.com

koko kunta

Yrittäjien ja muiden toimijoiden tarjoamat palvelut

vanhuksille ja kotitalouksille Utajärven kunnan alueella

Fysioterapia ja hieronta

Parturipalvelut

Jalkojen hoito

Kauppa- ja asiointipalvelut

Vanhusten ulkoilu ja viriketoiminta

Siivoukset

Piha- ja lumityöt

Remontit, maalaukset, sähkötyöt, LVI 

sekä laitevuokraus

Pito- ja kahvipalvelu



Kuntoutus Rokua Kuntoutus puh. 020 781 9277

email: kuntoutus@rokua.com

kotisivu: www.rokua.com/kuntoutus

Rokua Monipuoliset kuntoutuspalvelut. Fysio- ja 

toimintaterapiaa myös ilman lääkärin lähetettä.

Meillä avokuntoutuksessa käyvät saavat käyttää 

kuntosalia ja kylpylää veloituksetta poliklinikka-

käyntien väliaikoinakin.
Osuuskunta Utakuitu puh. 040 632 8805

email: vuokko.paso@utakuitu.fi

kotisivu: www.utakuitu.fi

koko kunta nopea valokuitu -internetyhteys paikallisen osuus-

kunnan mahdollistamana

Minnan Apu Oy puh. 040 748 4622

email: minna@minnanapu.fi

kotisivu: www.minnanapu.fi

koko kunta Turvassa kotona -palvelu (langaton seuranta- ja

hälytysjärjestelmä)

Jätehuolto Jätekuljetus ja Maansiirto Ari 

Holappa

puh. 040 501 4160 koko kunta Likakaivon tyhjennys, roskien haku ja vaihtolavat

Pienkonekorjaus PowerATV puh. 044 976 8938

email: poweratvmail@gmail.com

koko kunta Pienkoneiden korjaukset ja vianhaku 

ammattitaidolla. Pienistä korjauksista aina 

kokonaisiin moottoriremonteihin.
Taksipalvelu Perttunen Ky 

Anita Perttunen

puh. 040 038 9221 koko kunta taksipalvelu

Taksi Matti Moilainen Ky puh. 040 029 2164 koko kunta taksipalvelu

Sepon Taksi puh. 044 322 7995 ja 050 330 6607

email: sepontaksi@gmail.com

koko kunta henkilö- ja tavarakuljetus

Taksi Ahokas Ky puh. 045 639 2255 koko kunta taksipalvelu

Turkin Taverna puh. 041 317 3733 10 km:n säteellä Turkin Tavernan valmistaman ruoan (vähintään 3 

annosta) kotiinkuljetus. Lisäämme loppusummaan 

2€  kuljetusmaksua.

Yrittäjä: Jos yrityksesi tiedot puuttuvat vielä listalta, ota yhteyttä Thomas Virtaan: thomas.virta@utajarvi.fi, puh. 050 411 4484.

Lista sisältää palvelutarjoajien yhteystiedot. Palvelun tilaamiseksi pyydämme ottamaan suoraan yhteyttä palveluntuottajaan. Listan palvelut ovat kaikkien kuntalaisten 

käytettävissä. Palvelun hinnasta on sovittava suoraan palveluntuottajan kanssa. Utajärven kunta toimii asiassa tiedonvälittäjänä, eikä vastaa listaukseen ilmoitetuista 

palveluista. Muistathan tarkistaa voiko palvelusta hakea kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys on verotuksessa tehtävä vähennys, jossa huomioidaan tiettyjä 

kotitaloudessa tai vapaa-ajan asunnossa teetettyjä töitä. 

Henkilö- ja tavarakuljetus,

elintarvikekuljetus

Tietotekniikkaan perustuvat palvelut


