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Maanhankintainsinööri hyväksynyt 28.11.2011
Lupaehdot koskevat kaikkia Oulun kaupungin omistamia ja hallitsemia vesialueita lukuunottamatta vuokrattuja kalavesiä, kalankasvatusaltaita ja kalanviljelylammikoita.
18–64-vuotias kalastaja tarvitsee myös valtion kalakortin (= kalastuksenhoitomaksu), mikäli harjoitettu kalastus on muuta kuin
onkimista ja pilkkimistä.
Kalastuksessa on noudatettava voimassaolevan kalastuslainsäädännön, muun lainsäädännön sekä viranomaispäätöksien lisäksi
seuraavia määräyksiä:
1. KALASTUSKIELTOALUEET JA -AJAT
Kaikki kalastus on kielletty alueella, jota rajoittaa Oulujoessa ylävirran puolella Rautasilta ja alavirran puolella Merikosken sillat
lukuun ottamatta Merikosken alakanavaa, jossa kalastuskieltoraja
on kevyen liikenteen silta. Veneellä uisteltaessa kalastuskieltoraja on 70 metriä ylävirtaan kevyen liikenteen sillasta. Merikosken
yläpuolella rannalta tapahtuva kalastus on kuitenkin sallittu joen
pohjoispuolella Rautasillasta alaspäin Tuiran uimalan uimarannan
rajaan saakka. Raja on merkitty kylteillä.
Sanginjoen Lemmenpolun alueella kalastus on kielletty muualla
kuin Lemmenpolun puoleisella rannalla.
Kalastaminen yleisen liikenteen silloilta on kielletty. Kaikenlainen kalastus on kielletty kalatiessä sekä sen ylä- ja alapuolella
edellisessä kappaleessa kuvatuilla alueilla. Verkkokalastus ja uistelussa levittäjien eli plaanareiden käyttö on kielletty linjan Oritkarin
syväsatama–Vihreäsaari–Hietasaari–Pitkämöljä–jätevedenpuhdistamo itäpuolella Oulujokisuistossa.
Verkkokalastus on kielletty Sanginjoessa ja Isokankaanjärvessä.
Verkkokalastus on kielletty Oulujoessa vuosittain 16.7.–30.11.
Oulujoessa Merikosken voimalan yläpuolella ja Sanginjoessa on
lohen ja taimenen kalastus kielletty 11.9.–15.11. välisenä aikana.
Muitten kalalajien kalastus on sallittu.
Oulujokisuistossa on uistelu ja heittovapakalastus kielletty jokialueella 1.10.–1.11. klo 12 merilohen ja meritaimenen rauhoitusaikana. Joen ja meren nykyinen rajalinja on Toppilansalmen ylittävä
Hietasaarentien silta – Hietasaaresta Korkeasaareen kulkeva kevyen
liikenteen silta – Pikisaaren kaakkoiskulmasta Kiikelinsaaren luoteiskulmaan kulkeva linja. Mahdollisesta kalatalousviranomaisen
rauhoitusaikojen muutoksesta tiedotetaan erikseen. Kartta jokialueen ja meren rajoista on esitetty lupaehtojen takasivulla.
Joen ja meren raja merkitään kyltein maastoon.
Pilkkiminen sallitaan Oulujoen suiston jokialueella (Hartaanselkä) 1.1.–30.9.2012 ja 1.11. klo 12 – 31.12.2012 maksutta enintään 2 vavalla. Kalojen syöttäminen (mäskääminen) on kielletty.
Muualla Oulujoen suiston merialueeksi määritetyllä vesialueella
pilkkimiselle ei aseteta rajoituksia.
Heittovapakalastus on kielletty Merikosken alakanavan pohjoisrannalla alueella, joka alkaa 70 metriä kevyenliikenteen sillan ylävirran puolelta ja loppuu betonivalureunukseen.

Kalastus on kielletty Sanginjoen Lemmenpolun alueella keskiviikkona klo 9–17. Kieltoaika alkaa 1.6. ja päättyy 19.7.2012.
Mustalammessa on kalastus kielletty ilman vesialueen vuokraajan
lupaa.
2. ONKIMINEN JA PILKKIMINEN
Onkiminen ja pilkkiminen sallitaan kalastuslain mukaisesti lukuun ottamatta Oulujoen suiston jokialuetta, jossa onkiminen ja pilkkiminen
sallitaan muulloin paitsi vuosittain 1.10.–1.11. klo 12. Sanginjoen
Lemmenpolun alueella onkiminen ja pilkkiminen edellyttää kohdan
3. uistelulupaa kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä kalastajilta.
Yleisten, maksullisten onki- tai pilkkikilpailujen järjestäminen ei
edellytä teknisen keskuksen lupaa. Kilpailun ajankohdasta kannattaa ilmoittaa tekniselle keskukselle mahdollisten päällekkäisyyksien
välttämiseksi.
3. UISTELU, PERHOKALASTUS JA HEITTO-ONGINTA SEKÄ
LÄÄNIKOHTAINEN VIEHELUPA
Läänikohtainen viehelupa ei ole voimassa seuraavilla alueilla: Sanginjoen Lemmenpolku, Sanginjoen koski- ja virtapaikat, Oulujoki Merikoskesta Muhoksen rajalle sekä Oulujoki Merikosken voimalaitoksen
alapuolella merialueelle saakka.
Kalastaminen uistimella, perholla ja heitto-ongella on 15 vuotta
täyttäneelle luvanvaraista.
Lupamaksut vesialueille ovat seuraavat (sis.alv. 23 %):
3.1. Oulujoen suisto ja merialue
oululaiset
viikkolupa
11,00 euroa
kuukausilupa
16,50 euroa
vuosilupa
28,30 euroa

muut
11,00 euroa
22,00 euroa
34,00 euroa

3.2. Sisävesialue (Oulu- ja Sanginjoki sekä järvet)
oululaiset
viikkolupa
11,00 euroa
11,00
kuukausi
16,50 euroa
22,00
vuosilupa
22,00 euroa
34,00

muut
euroa
euroa
euroa

3.3. Kaikki vesialueet
viikkolupa
kuukausilupa
vuosilupa
15–17-vuotiaan lupa

oululaiset
17,50 euroa
22,70 euroa
29,35 euroa
6,00 euroa

Mobiililupa, kaikki vesialueet
kuukausilupa
15,00 euroa
vuosilupa
20,00 euroa

17,50
30,90
45,30
6,00

muut
euroa
euroa
euroa
euroa

Mobiililupa matkapuhelimella 1.1.–31.12.2012 asuinkunnasta riippumatta, kaikki vesialueet 15 euroa / kuukausi tai 20 euroa / vuosi.
Mobiililupa tilataan tekstiviestillä numerosta 173 011. Tilausviestin muoto on kuukausiluvalle: kuukausi välilyönti etunimi välilyönti
sukunimi. Viestin lähettämisen jälkeen operaattori kysyy tekstiviestillä
tilausvahvistusta ja pyytää vastauksen. Myöntävän vastauksen jälkeen
operaattori lähettää lupaviestin tilattuun liittymään. Lupia voi tilata
samaan liittymään useammalle henkilölle.
Palvelu toimii TeliaSoneran, TeleFinlandin, Elisan, Saunalahden ja
DNA:n liittymillä.
Esimerkki tilauksesta: kuukausi kalle kalastaja (ei pisteitä tai välimerkkejä viestiin) tai vuosi kaisa kalastaja.
Mallilupa on tilattu vapakalastukseen kaikille Oulun kaupungin
omistamille vesialueille ja oikeuttaa kalastamaan valitun ajan lupaviestin saapumisesta. Lupamaksu maksetaan puhelinlaskussa.
Mobiililupaa tilattaessa puhelimessa ei saa olla palvelunestoja.
VÄLINERAJOITUKSET
Oulujoen suiston jokialueella saa käyttää kerrallaan enintään 2 pilkkivapaa.
Oulujoen suistossa saa käyttää enintään 4 vapaa veneellä uisteltaessa ja 2 vapaa rannalta tai laiturilta kalastettaessa.
Oulujoessa Merikosken yläpuolella saa käyttää enintään 4 vapaa
veneellä uisteltaessa ja 2 vapaa rannalta tai laiturilta kalastettaessa.
Sanginjoen Lemmenpolulla saa käyttää vain yhtä vapaa kerrallaan.
Sanginjoen Lemmenpolun alueella ns. ootto-ongen käyttö sallitaan
vain ylimmäisessä suvannossa ja 100 m joen ylittävän sähkölinjan
alavirran puolella. Tästä rajasta alavirtaan saa kalastaa vain aktiivisin
vapakalastusvälinein. Raja on merkitty kyltillä.
Levittäjien eli plaanareiden käyttö on kielletty uistelussa linjan
Oritkarin syväsatama–Vihreäsaari–Hietasaari–Pitkänmöljä–jätevedenpuhdistamo itäpuolella jokisuistossa ja Oulujoessa Merikosken yläpuolella.
UISTELUKILPAILUT
Uistelukilpailuluvat myöntää Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut hakemuksesta. Lupamaksu on 28,80 euroa/kilpailu (sis. alv. 23 %).
SAALISRAJOITUKSET
Sanginjoella on saalisrajoitus enintään 3 lohensukuista petokalaa kalastajaa kohti päivässä. Lajeja ovat merilohi, taimen ja kirjolohi.
Vaellussiian pilkinnässä ja uistelussa suositellaan enintään 10
vaellussiian saaliskiintiötä päivässä kalastajaa kohden.
Kalastuspaine kaupungin vesialueilla on huomattavan suuri. Jokaisen kalastajan kannattaisi miettiä, mitä on kohtuus ja oma tarve. Saaliin ahnehtiminen vähentää tulevien vuosien kalansaaliita kaikilta.
4. MATKAILUKALASTUS, YHTEISÖLUVAT JA YRITYSKOHTAISET LUVAT
Päiväkohtaisen yhteisöluvan vapakalastukseen laitoksien tai vastaavien henkilöstölle myöntää yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut hakemuk-

sesta. Luvan hinta on 36,00 euroa / vrk (sis.alv. 23 %). Yhteisöluvan
voi saada myös vaellussiian lippoamiseen.
Matkailuyrittäjille voidaan hakemuksesta myöntää ryhmäkalastuslupia eri kalastustavoille määräajaksi. Lupaehdoista ja hinnoista
päättää yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.
Yrityksille voidaan hakemuksesta myöntää vapakalastuslupia asiakaskäyttöön vaihtelevanpituisiksi ajoiksi eri alueille. Lupaehdoista ja
hinnoista päättää yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.
5. LUVAT
Kalastuslupia myy Oulu10-palvelut, Torikatu 10, p. 08 558 410.
Vapakalastuslupia myyvät lisäksi seuraavat yritykset:
MADEKOSKEN PIENMYYMÄLÄ, Madekoskentie 16, p. 08 531 8465
KAHVILA KOIVURANTA, Kasarmintie 51, p. 08 333 944
Lisäksi vapakalastuslupia saa matkapuhelimella tekstiviestitilauksena numerosta 173 011.
6. MUITA LUPAEHTOJA
Kalastaja, joka ei noudata lupaehtojen määräyksiä, menettää jo
myönnetyn lupaan perustuvan kalastusoikeutensa, eikä hänellä ole
oikeutta seuraavana vuotena saada kalastuslupaa Oulun kaupungin
vesialueille. Kalastuksessa kalastajille aiheutuneista vahingoista ei
kaupunki ole korvausvelvollinen. Kalastus ei saa estää tai haitata
yleistä vesiliikennettä.
1.4.2012 alkaen on alamittainen kala heitettävä takaisin veteen,
olipa se elävä tai kuollut.
Kalojen alamittoja: merilohi 50 cm merialueella, merilohi 60 cm
jokialueella, meritaimen 50 cm, taimen 40 cm, kuha 37 cm ja harjus
30 cm. Kuhan kalastuksessa vapaaehtoiseksi alamitaksi suositellaan
vähintään 45 cm.
Vaellussiian pilkinnän yhteydessä Hartaanselällä kalojen houkuttelu ruokkimalla tai mäskäämällä on kielletty.
7. VESIALUEIDEN RAJAT, KALAVÄYLÄ JA NEUVONTA
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelusta ja Oulu10-palvelusta saa tiedot
vesialueiden ja kalaväylien rajoista. Tietoa kalastuksesta ja kalataloudesta saa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelusta, osoite Solistinkatu 2,
90140 Oulu, p. 044 703 2385. Lisätietoa löytyy Oulun kaupungin
verkkosivulta www.ouka.fi .
8. MUUT KALASTUSTAVAT
Oulun kaupunki myy vesialueilleen lupia mm. verkko- ja katiskakalastukseen ja vaellussiian lippoamiseen. Verkko- ja katiskakalastusta
sekä lippoamista koskevat lupaehdot saa luvan lunastamisen yhteydessä. Verkko- ja katiskalupia voi lunastaa vain Oulu10-palvelusta,
Torikatu 10, p. 08 558 410. Lippoamislupia voi lunastaa lokakuun
puolivälistä alkaen pyyntipaikalta Kuusisaaresta.

