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1.

JOHDANTO

Kalastuslain 1 § ja 2 §:n alkuosa määrittävät kalaveden omistajan velvollisuuksia.
1 § Kalastusta harjoitettaessa on pyrittävä vesialueiden mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä
huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja
ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä. Tällöin on vältettävä
toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai haitallisesti luontoon tai sen tasapainoon.
2 § Kalastusoikeuden haltija on ensi kädessä velvollinen järjestämään kalastuksen ja kalakannan hoidon niin, että 1 §:ssä mainitut tavoitteet otetaan asianmukaisesti huomioon.
Oulun kaupungin omistamille
vesialueille on tehty kalataloudellista käyttöä ja hoitoa ohjaavia suunnitelmia vuodesta 1984
alkaen. Kalataloudellisen käyttöja hoitosuunnitelman voimassaoloaika on ollut pääsääntöisesti
viisi (5) vuotta ja suunnitelmaa
on päivitetty muuttuneen lainsäädännön, kalatalousvelvoitteiden muuttumisen, saatujen kalavesien hoitotulosten tai kalastuskäytäntöjen mukaisesti.
Kalastuslaki ei velvoita vesialueen omistajaa tekemään erillistä
suunnitelmaa vesialueen kalastuskäytöstä tai istuttamaan kalaa. Oulun kaupunki on huomattavana vesialueen omistajana laatinut kalataloudellisia käyttö- ja hoitosuunnitelmia. Suunnitelmat mahdollistavat kalatalouden toimintojen ja talouden
suunnittelua vuotuiseen talousarvioon sekä istutusmateriaalin hankintoihin siten, että on voitu tehdä kolmivuotisia kalojen istutussopimuksia tarpeen mukaan.
Nyt esitettävä kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014 -2018 on järjestyksessään seitsemäs Oulun kaupungin omistamien vesialueitten kalatalouskäyttöä koskeva suunnitelma. Aikaisemmasta poiketen suunnitelmassa käsitellään elinkeinokalatalouteen liittyviä asioita, koska kuntaliitoksessa kaupungin
omistukseen tuli kaksi kalankäsittelyhallia sekä jonkin verran lisää merialuetta.
Suunnitelman hyväksyjänä on ollut maa- ja vesiomaisuuden käytöstä päättävä lautakunta tai lautakunnan
jaosto. Hyväksyjinä ovat olleet kiinteistölautakunnan kalatalousjaosto v. 1984 -1989, kiinteistölautakunta
v.1989 -1993 ja tekninen lautakunta vuodesta 1994 alkaen Tämän suunnitelman käyttöönotosta päättää yhdyskuntalautakunta.
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Ennen lautakuntakäsittelyä käyttö- ja hoitosuunnitelmasta on pyydetty lausunnot ja mielipiteet kalataloudelliselta neuvottelukunnalta (koostuu Oulun seudun vapaa-ajankalastajien edustajista), ammattikalastajilta, Martinniemen kyläyhdistykseltä, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitokselta, ELY-keskukselta ja Perämeren kalatalousryhmältä. Saadusta palautteesta on tehty kooste kohdassa 8.
Suunnitelmakaudella 2009 -2013 toimintaympäristössä tapahtui huomattavia kalataloutta koskevia muutoksia. Kalastuslain kokonaisuudistus käynnistyi ja se tullee voimaan aikaisintaan vuoden 2015 alusta. Meritaimenen alamitta nostettiin 60 senttimetriin. Kalastuksenvalvojatutkinnon suorittaminen viranomaisen valvomassa kokeessa tuli pakolliseksi.
Tekninen keskus lopetti Oulun Energian ja Oulun Veden kalatalousvelvoitteiden tuottamisen vuoden 2011
lopussa ja luovutti hautomon ja kalanviljelykaluston Oulun Energialle. Oulun Energialle vuokrattiin Lylyjärven
ja Pykälikönlammen luonnonravintolammikot velvoitehoidon poikastuotantoon, lammikoiden vuokrat peritään kalanpoikasina.
Oulun edustan ja Oulujoen suistoa koskeva kalaväylätoimitus tehtiin v. 2011. Hartaanselän alue muuttui jokialueeksi ja sen johdosta kalastuksen järjestäminen ja säätely selkeytyi tällä alueella.
Kesäkuussa 2013 säädettiin kalastusasetus, jolla Perämeren jokiin nousevalle vaellussiialle määrättiin vastaava
syysrauhoitus kuin lohelle ja meritaimenelle. Oulujoen suiston kalastuskäytäntö ei muuttunut, sillä Kainuun
ELY- keskuksen päätös mahdollisti voimassa olleen kalastuskäytännön jatkamisen.
Vuodesta 1982 alkaen kaupungin kalatalousasioita hoitanut kalabiologi jäi eläkkeelle syksyllä 2013.
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2.

OULUN KAUPUNGIN OMISTAMAT VESIALUEET

Oulu omistaa vesialueita vuoden 2014 alussa noin 7 000 ha, joista merialuetta ja jokisuistoa on noin 6 050 ha.
Sisävesialueita on noin 950 ha, joista kalastuskohteina tärkeimmät ovat Oulujoki, Kuivasjärvi, Sanginjoki, Pyykösjärvi, Valkiaisjärvi ja Niilesjärvi. Oulujokea on noin 450 ha, Sanginjokea noin 70 ha ja järvien osuus on yhteensä noin 430 ha.
Oulun omistamiin vesialueisiin kuuluvat seuraavat alueet:
• Oulun kaupungin edustalla sijaitsevat merialueet Kempeleenlahdelta Letonniemeen sekä Hietakarin
ja Kellonlahden vesialueet Haukiputaalla sekä Patelanselällä kaksi erillistä vesipalstaa
• Oulujoki ja Sanginjoki Muhoksen kunnan rajalle saakka sekä pieni osa Kalimenojaa
• Pyykösjärvi, Kuivasjärvi, Niilesjärvi, Valkiaisjärvi, Lylyjärvi, Isokankaanjärvi, Kinnulanjärvi, Ahmasjärvi,
Lämsänjärvi ja Haapajärvi
• Mustalampi, Huutilampi, Suolampi, Sankilampi, Korpilampi, Pykälikönlampi ja Kalimenlampi.

Oulun kaupungin omistamat vesialueet © Oulun kaupunki
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Kaupungin tehtäviin omistamillaan vesialueilla kuuluu:
•
•
•
•
•

kalavesien hoito ja kalastuksen järjestäminen kestävän kehityksen periaatteella, sekä istutusvelvoitteiden vastaanotto ja valvonta
seurata vesistöjen tilaa
järjestää kalastuksen valvonta
tilata tarpeelliset vesistöjen kunnostussuunnitelmat
valvoa suunnitelmien ja töiden toteuttamista

Yhteisten vesialueitten osakkaana kaupunki on valvonut etujaan mutta muuten ei ole osallistunut osakaskuntien toimintaan. Taloudellista tukea ei ole annettu ja asiantuntija-apuakin on annettu vain niukkojen resurssien puitteissa.
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3.

KALATALOUTTA PALVELEVAT RAKENTEET JA LAITTEET

3.1 Riutun kalahalli
Riutun kalahalli sijaitsee Riutunkarissa, kalasataman yhteydessä Oulunsalon lauttarannan läheisyydessä. Satama-alueella on venepaikoitusta huviveneille sekä kaakkoispäädyssä kalastusaluksille. Satamassa on nostoluiska ja –kelkka sekä telakointimahdollisuus. Satamarakenteet sijaitsevat Oulunsalon osakaskunnan omistamalla maa– ja vesialueella.

© Oulun kaupunki
Riutun kalahalli on valmistunut 1990-luvun taitteessa ja siihen on suoritettu peruskorjaus- ja muutostöitä
2000-luvun alkupuolella. Rakennus on puurunkoinen ja –verhoiltu sekä harjakattoinen. Rakennuksessa on
suora sähkölämmitys ja se on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkkoon. Rakennuksen jätevedet johdetaan erottelukaivojen kautta omaan imeytyskenttään ja wc- ja sosiaalitilojen jätevedet johdetaan 5m³:n umpisäiliöön,
joka tyhjennetään noin kaksi kertaa vuodessa. Jätehuollosta vastaa Oulun kaupunki.
Kalahallin vieressä sijaitsee Oulunsalon Kala Oy:n omistama entinen pakastamo, joka on toiminut aikaisemmin rehukalan käsittelytilana. Oulun kaupunki omistaa Oulunsalon Kala Oy:stä 102/1881 osaa. Yhtiö on asetettu selvitystilaan toiminnan lopettamiseksi.
Satamassa ja sen ympäristössä on myös Riutunkarin tuulipuisto.
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Käyttö ja soveltuvuus
Kalahallin (laitostunnus F56753) toiminta on kalan lajittelua ja perkausta kalastajien omiin tarpeisiin sekä pienimuotoista vähittäismyyntiä. Käsiteltäviä kalalajeja ovat yleisimmin silakka, muikku (maiva), siika, kuore
(norssi) ja ahven. Kalaa on käsitelty hallissa arvion mukaan noin 10 tn ja lisäksi sataman läpi kulkee pyyntikaudessa noin 100 tn turkiseläimille tarkoitettua rehukalaa.
Rakennuksen käyttö on järjestetty siten, että tiloja luovutetaan kaupungin toimesta kalastajien käyttöön korvausta vastaan. Hallin käytöstä on laadittu omavalvontasuunnitelma ja sen toimintaa valvomaan on valittu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimesta vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tehtävänä on valvoa rakennuksen käyttöä sekä ylläpitää käyttäjä- ja avainluovutuslistoja. Vastuuhenkilö raportoi kohteen käytöstä Oulun
kaupungille.
Rakennuksessa sijaitsee tauko- ja sosiaalitilat, kalankäsittelytila, jäähilehuone ja kaksi kylmiöitä sekä varastotila. Rakennuksen sisätilat on kunnostettu 2000-luvun alkuvuosina. Kalankäsittelytilat ovat sisäkatto- ja seinäpinnoiltaan metallia ja lattiat ovat epoksipintaisia.
Rakennuksessa on käytettävissä jäähilekone (kapasiteetti noin 500 l/h). Kun hallissa on toimintaa kylmiöiden
lämpötilat tarkistetaan päivittäin ja lämpötilat kirjataan seurantavihkoon valvontasuunnitelman mukaisesti.
Vastuuhenkilö vastaa tarvittavien hygienianäytteiden otosta, näytekustannuksista vastaa Oulun kaupunki.
Perkausjätteet toimitetaan eläinrehuksi tuoreena tai pakasteena troolikalojen pakastuksen yhteydessä.
Rakennuksessa ovat käyttäjinä ammatti- ja vapaa-ajankalastajat. Käyttäjiä on ollut seuraavasti:
- noin 5 kpl (ammattikalastajat luokat 1-2)
- noin 5 kpl (osavuotinen ammattikalastuskäyttö)
- noin 2 kpl (vapaa-ajan kalastajat ja jäähilekäyttö)
Käyttökustannukset ja –korvaukset ovat arviolta seuraavat:
Käyttökustannus
lämmitys- ja käyttösähkö
Käyttövesi
Jätevesisäiliön tyhjennys
Jätehuoltomaksut
Kiinteistönhoito
Tarvikkeet ja näytteet
Kiinteistönhuolto, arvio korjauksista
Yhteensä

Käyttökorvaus
Hallin käyttökorvaus
Jäähilekäyttö
Yhteensä

Kulutus /vuosi
55 000 kWh
420 m3

Kulutus /vuosi
337 € 100%
/hlö
56 €/m3
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€/v (alv 0 %)
6 000
1 300
800
500
1 000
500
1 500
11 600

€/v (alv 0 %)
2 400
100
2 500

Rakennuksen ja alueen käyttö on vuosien varrella vähentynyt johtuen pääasiassa ammattikalastajien keski-iän
noususta ja kalastajien siirtymisestä eläkkeelle.
Vuoden 2013 kulujen perusteella (ilman investointeja) Riutun kalahallin ylläpidossa on elinkeinokalataloudelle
annettu tukea vuositasolla noin 9 500€. Tulevaisuudessa selvitetään kalahallin toiminta käyttäjälähtöisessä
omistuksessa tai osuuskuntapohjalta. Tämä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja EU-tukien saamisen.

3.2 Kiviniemi
Kiviniemen kalahalli
sijaitsee Haukiputaan
Kellon taajaman lounaispuolella Kellonlahden rannalla. Satamaalueella, jolla on useita
omistajia, on venepaikoitusta huviveneille ja
kalahallin eteläpuolella
on kaksi laituria kalastusaluksille. Itäpuoleista
laituria käytetään myös
yksityisen palveluntarjoajan risteilyjen pysähdyspaikkana ja risteilyaluksen talvisäilytyspaikkana.
Alueella toimii yksityinen osakeyhtiö, joka hoitaa alueen vierasvenesatamaa. Kalahallin ympäristössä on useita kalastusta tukevia varastorakennuksia ja samassa satamassa toimii yksityinen Kalapuohi, joka jalostaa ja myy alueen kalastajien saaliita.
Kalahalli on valmistunut 1980-luvulla. Vesikate on uusittu 2013. Rakennus on puurunkoinen ja –verhoiltu sekä
harjakattoinen. Rakennuksessa on suora sähkölämmitys ja se on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.
Jätehuollosta vastaa Oulun kaupunki.
Käyttö ja soveltuvuus
Kalahallin (laitostunnus F08453) toiminta on pääosin kalan lajittelua ja perkausta sekä pakkausta. Pakatut
kalat välivarastoidaan tarvittaessa kylmiöön. Osa hallista toimii myös kalamyymälänä, josta tapahtuu pienimuotoinen suoramyynti kuluttajille. Kalaa käsitellään satamassa ja hallissa yhteensä arviolta 1000 tn/vuosi ja
se menee pääosin turkiseläinten rehuksi. Käsiteltäviä kalalajeja ovat yleisimmin lohi, silakka, muikku (maiva),
siika, kuore (norssi) ja ahven. Talvella, kun kalastusta ei ole, voidaan hallia käyttää uusien pyydysten rakentamiseen.
Rakennuksen käyttö on järjestetty siten, että tiloja luovutetaan kaupungin toimesta käyttäjille korvausta vastaan. Hallin käytöstä on laadittu omavalvontasuunnitelma. Vastuuhenkilön tehtävänä on valvoa rakennuksen
käyttöä sekä ylläpitää käyttäjä- ja avainluovutuslistoja. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden valitsema vastuuhenkilö raportoi kohteen käytöstä Oulun kaupungille.
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Rakennuksessa sijaitsee kalankäsittely-, perkaus- ja pakkaustila, kylmiö, tekniset tilat, taukotila, pukuhuone ja
wc-tilat. Kalankäsittelytilat ovat sisäkatto- ja seinäpinnoiltaan maalatut, levypintaiset ja lattiapinnat ovat epoksia. Kylmiötilan seinä- ja kattopinnat ovat metallia.
Rakennuksessa on jäähilekone (Scotsman, kapasiteetti noin 100 l/h), jota voivat käyttää korvausta vastaan
jäähileen tarvitsijat. Kun hallissa on toimintaa kylmiöiden lämpötilat tarkistetaan päivittäin ja lämpötilat kirjataan seurantavihkoon.
Satamassa hallin läheisyydessä on kalastajien saaliin nostamiseen tarkoitettu nosturi ja erilliset sähköpisteet.
Nosturi ja sähköpisteet on lukittu ja hallin vastuuhenkilö vastaa myös niiden käytön valvonnasta.
Rakennuksessa ovat käyttäjinä ammatti- ja vapaa-ajankalastajat. Käyttäjiä on ollut seuraavasti:
- 6 kpl (ammattikalastajat luokat 1-2)
- 3 kpl (ammattikalastajat luokat 3)
- noin 30 kpl (jäähilekäyttö)
Käyttökustannukset ja –korvaukset ovat arviolta seuraavat:
Käyttökustannus
Lämmitys- ja käyttösähkö
Käyttövesi ja jätevesi
Tarvikkeet ja näytteet
Jätehuoltomaksut
Kiinteistönhoito
Kiinteistönhuolto, arvio korjauksista
Yhteensä

Käyttökorvaus
Hallin käyttökorvaus
Jäähilekäyttö
Lisälaskutus jäähileestä
Yhteensä

Kulutus /vuosi
50 000 kWh
280 m3

Kulutus /vuosi
8 kpl * 370 €
63 €/m3
0,07 €/litra

€/v (alv 0 %)
5 500
850
500
500
1 000
1 000
9 350

€/v (alv 0 %)
3 000
1 700
1 500
6 200

Rakennuksen ja alueen käyttö on viimevuosina kasvanut mm. muikun kaupallisen kalastuksen lisäännyttyä.
Vuoden 2013 kulujen perusteella (ilman investointeja) Kiviniemen kalahallin ylläpidossa on elinkeinokalataloudelle annettu tukea vuositasolla noin 3 000 €. Tulevaisuudessa selvitetään myös tämän kalahallin toiminta
käyttäjälähtöisessä omistuksessa tai osuuskuntapohjalta. Tämä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja EUtukien saamisen.
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3.3 Martinniemi
Martinniemen satama sijaitsee Haukiputaan keskustan pohjoispuolella. Satama on sekä ammattikalastajien
2
että vapaa-ajankalastajien ja veneilijöiden käytössä. Kalasatamassa on noin 10 m kevytrakenteinen rakennus,
jossa säilytetään jäähilekonetta. Rakennus ja laitteisto ovat Oulun kaupungin omistuksessa.
Käyttö ja soveltuvuus
Rakennuksen käyttö on järjestetty siten, että avain luovutetaan käyttäjille korvausta vastaan. Kohteen käyttöä
valvoo vastuuhenkilö yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Vastuuhenkilö raportoi kohteen käytöstä Oulun
kaupungille. Rakennus on lukittu ja sitä huolletaan Oulun kaupungin toimesta.
Jäähilekone on uusittu 2013 (ITV IQ 550 Air kapasiteetti on noin 0,5 m3 /vrk) ja se on hyväkuntoinen. Laite
varastoidaan talveksi ja asennetaan keväisin uudestaan. Laitteen käyttäjiä on noin 15, joista yksi on ammattikalastaja.

10

4.

KALASTUS- JA KALANSAALISTILASTOT

4.1 Kalastusluvat v 1982 – 2013
Seuraavassa on esitetty lupien määrän kehitys Oulun kaupungin omistamilla vesialueilla edellisen käyttö- ja
hoitosuunnitelman mukaisella ajanjaksolla.

Verkkoluvat merialueella, kpl
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Vertailuna vuoden 1984 verkkolupien määrä merialueella oli 2390 kpl. Trendimuutos johtuu vuonna 2013
tehdystä kuntaliitoksesta.

Verkkoluvat sisävesialueella, kpl
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Vertailuna vuoden 1984 verkkolupien määrä sisävesillä oli 238 kpl. Yleinen trendi on että verkkokalastus vähenee. Kalatien johdosta verkkokalastus on kielletty Oulujoessa heinäkuun puolesta välistä joulukuun alkuun.
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Uisteluluvat, kpl
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Vuonna 1984 myytiin 767 kpl uistelulupaa. Viime vuosina yleinen kalastusharrastus näyttää vähentyneen.

Katiskaluvat, kpl
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Vertailuna vuoden 1984 katiskalupien määrä oli 413 kpl. Katiskapyynti on viriämässä jokisuiston hyvien ahvensaaliiden johdosta.
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Madekoukkuluvat, kpl
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Vertailuna vuoden 2000 madekoukkulupien määrä oli 12 kpl. Madesaaliiden heikentyminen on vähentänyt
pyytäjien kiinnostusta koukkupyyntiin.

Lippoamisluvat, kpl
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Vertailuna vuoden 2000 lippolupien määrä oli noin 441 kpl. Lippoluvissa tapahtuu vain pientä vuotuista vaihtelua. Harrastus on vakiintunut 400 luvan pintaan.
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Ravustusluvat, kpl
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Ravustuslupia myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Ravustuslupia on myyty Sanginjokeen.

4.2 Saalistilastot v 1986 - 2011
Kalavesien käytön ja kalansaaliin selvittämiseksi tehdään kolmen – neljän vuoden välein selvitys kaupungin
vesialueen kalastuksesta ja kalansaaliista. Oulun kaupungin vesialueiden osalta näitä tietoja on hankittu vuodesta 1986 alkaen. Seuraava selvitys on tarkoitus tehdä vuoden 2014 tai 2015 kalastuksesta.
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Siikasaaliit ovat hoitotoimenpiteistä huolimatta romahtaneet 20 vuodessa. Tähän pidetään syynä Perämeren
ja Merenkurkun alueella tapahtuvaa vaellussiian ylikalastusta. Kuhasaalis on noussut istutusten johdosta.
Hauki menestyy ilman hoitotoimenpiteitä.
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5.

TYÖRYHMÄN ESITYS KALAVESIEN KÄYTTÖSUUNNITELMAKSI

5.1 Käyttösuunnitelma
Kaupungin omistamien kalavesien käytön tavoitteeksi esitetään seuraavat periaatteet:
1. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuden virkistyskalastukseen kohtuullisia lupamaksuja vastaan aktiivisin ja passiivisin kalastustavoin
2. Kalastus järjestetään siten, että alueella esiintyvien istutettujen ja luontaisesti lisääntyvien kalalajien kantoja ei vaaranneta ja kalastuksessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta.
Kestävällä kehityksellä turvataan ajallisilla ja paikallisilla kalastusrajoituksilla kutuun valmistautuvien kalojen mahdollisuus elinkiertonsa aikana edes kerran kutea. Verkkojen silmäkokoa rajoittamalla estetään kasvuvaiheessa olevien kalojen päätyminen saaliiksi ennen sukukypsyyskoon saavuttamista.
3. Vaelluskalakantojen, erityisesti vaellussiian riittävät mädinhankintamahdollisuudet säilytetään kalastusta säätelemällä. Nykyisten lupaehtojen noudattaminen ja kalastuksen rajoittaminen syksyllä Oulujoen suistossa riittänevät lähivuosina. Vaellussiikakannan ja vaellussiian mädinhankinnan turvaaminen vaativat siikapilkinnän vaikutusten aktiivista seuraamista, kuten.
pilkinnän valvontaa, saaliskertymän seurantaa ja Hartaanselän määräaikaista rauhoitusta.
Muilla kaupungin omistamilla vesialueilla vapakalastus ja verkkokalastus voivat jatkua nykyises-

sä muodossa. Katiskakalastus on kalavesien hoitoa. Vapakalastuksen rajoitusten suhteen Hartaanselän alue jokisuistossa voi aiheuttaa jatkotoimia, esimerkiksi veneestä pilkkimisen kieltäminen. Muut kalastustavat, esimerkiksi vaellussiian lippoaminen ja madekoukkujen käyttö talvisin voivat jatkua ennallaan. Jokisuiston vaelluskalojen mädinhankintaan voidaan myöntää rajoitetun ajan poikkeuslupia rysäpyyntiin tapauskohtaisesti. Nämä luvat sekä nahkiaisen velvoiteylisiirtopyynti ja tutkimuspyyntiluvat harkitaan tapauskohtaisesti ja ne myönnetään jatkodelegoinnin mukaisesti viranhaltijapäätöksellä.

15

4. Ammattikalastusta koskevat lupaehdot ja maksut päätetään vuosittain yhdyskuntalautakunnassa. Pyyntioikeuksien vuokraamisen sijaan ammattikalastusluvat myönnetään määräajaksi,
korkeintaan 3-5 vuodeksi (esim. rysälupa). Luvat myönnetään hakemuksesta ja samalla varmistetaan kalastajan lisenssiryhmä ja sen voimassaolo. Merialueen ammattikalastuslupia myönnetään vain ammattikalastajalisenssiryhmän 1 kalastajille rysäpyyntiin ja talviverkkokalastukseen.
Kohtuullinen rysämäärä olisi 1 rysä/1 500 vesihehtaaria ja enintään 150 - 200 talviverkkoa kalaväyläalueen länsipuoliselle merialueelle.
Kalastuslain uudistamisen yhteydessä ammattikalastajien kalastusoikeuksia koskevat muutokset otetaan huomioon lain voimaan tulon jälkeen.
5. Elinkeinokalatalous on mahdollista vesialueilla rajoitetusti erillisen ammattikalastussuunnitelman ja lupaehtojen mukaisesti matkailukalastus mukaan lukien. Matkailukalastuslupia myönnetään yrittäjille palveluhinnaston mukaisilla kohtuullisilla hinnoilla ja erikseen sovituin ehdoin.
6. Mikäli alueen toimijat tai ammattikalastajat haluavat kehittää kalastuksen ja kalanjalostuksen edellytyksiä, kaupunki voi myydä toiminnan edellyttämät rakenteet (kts. kohta 3)
näille toimijoille. Business Oulun rooli mm. hankesuunnittelun, neuvonnan ja rahoituksen
järjestämisessä on erittäin tärkeä. Myös ELY-keskuksen mukanaolo hankkeiden rahoittajana
on syytä huomioida.
7. Oulun kaupungin omistamilla vesialueilla kalastuksen valvontaa suorittavat kaupungin palveluksessa olevat työntekijät ja ulkopuoliset sopimusvalvojat. Kalastuksenvalvojille järjestetään tarvittaessa koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään lainsäädännön muutoksia ja kaupungin vesialueita koskevat kalastuksen lupaehdot.
8. Valvontasopimukset ja valtuutukset valvontaan tehdään määräaikaisina. Valvonnan kannalta keskeisiä vesialueita ovat Oulujoen suisto, merialue Oritkarin ja Rajahaudan välisellä alueella, Oulujoki Pikkaralaan saakka ja Sanginjoen Lemmenpolku.
Järvien kalastusta valvotaan satunnaisesti tai tarvittaessa.
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9. Kalastuksenvalvontaa tehostamaan tilataan Tekniseltä liikelaitokselta perämoottorivene ja määräysten mukaiset turvavälineet, jotta myös Oulujokisuiston ja Oulujoen
alueella voidaan suorittaa valvontatehtävät.
10. Ulkopuolisille valvojille maksetaan kulukorvaukset mm. polttoainekulut. Kalastuksen valvonnan toteuttamiseen osoitetaan enintään 10 % lupatuloista eli arviolta noin
4 000 €/vuosi.

Kalastuksenvalvonnan tarkoituksena on valvoa kalastuslainsäädännön ja lupaehtojen noudattamista
sekä neuvoa ja tiedottaa kalastajia lainsäädännöstä ja kalastuksen lupaehdoista.
Säännöllinen kalastuksenvalvonta on edellytys kalastuslupatulojen kertymiselle ja se rajoittaa luvatonta tai lupaehtojen vastaista kalastusta.
Vuodesta 2012 alkaen on kalastuksenvalvojan pitänyt suorittaa kalatalousviranomaisen valvoma
kalastuksenvalvojan tutkinto. Kalastuksenvalvojalla on oltava kalastusoikeuden haltijan valtuutus
suorittaa kalastuksenvalvontaa. Valtuuttajan on ilmoitettava valvontavaltuutuksesta alueelliselle
kalatalousviranomaiselle eli Kainuun ELY- keskukselle. Kalastuksenvalvojan on oltava käytökseltään
asiallinen, alan lainsäädännön ja lupaehdot tunteva tunnollinen henkilö.
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6.

TYÖRYHMÄN ESITYS KALAVESIEN HOITOSUUNNITELMAKSI

Oulujoen suistoon istutetaan voimalaitosten ja jätevesien aiheuttaman kalataloushaitan korvaamiseksi
velvoitteena vuosittain 235 000 kpl 2-vuotiaita merilohen poikasia, 80 000 kpl 2-vuotiaita meritaimenen
poikasia ja 253 000 kpl 1-kesäistä vaellussiian poikasia.
Fortum Oyj:n maa- ja metsätalousministeriöön tekemä esitys
velvoitemäärien muutoksesta kasvattaisi merilohen määrää 20 % ja vaellussiian määrää 400 %, mutta vähentäisi 10
% meritaimenistutuksia. Oulun Energia istuttaa Oulu- ja
Sanginjokeen vuosittain velvoitteena kalastuskokoista
kirjolohta 480 kg.
Kalatalousviranomaisen rooli velvoiteasioissa on valvoa
yleisen edun toteutumista ja velvoitehoidon kalataloudellisen hyödyn toteutumista.
Kalastuslupatuloilla rahoitetaan kalaveden omistajan eli Oulun kaupungin vapaaehtoiset kalakantojen hoitotoimet velvoitehoidon lisäksi.
Oulun kaupungin keskimääräiset kalastuslupatulot ovat olleet noin 35 000 € vuodessa. Kannattavin vapaaehtoinen istutuslaji on kuha ja jossain määrin meritaimen. Merilohen ja vaellussiian istutuksista pääosa
saaliista pyydetään muualla kuin Perämerellä. Kalastuskokoisen kalan istuttaminen Oulu- ja Sanginjokeen
tuottaa välittömän hyödyn, koska kalastuskokoisesta kirjolohesta saadaan saaliiksi 90 % samana kesänä.
Hauen, lahnan, mateen ja ahvenen luontainen lisääntymisen turvaa näiden kalalajien säilymisen kalastuskelpoisella tasolla.
Kaupungin vesialueilta saaliiksi saadun istutetun kalan hinnanmuodostus voidaan laskea istutuskulujen
suhteessa saatuun saaliiseen. Hauen tuotantohinta on siten 0 €/kg, kuhan 3,20 €/kg, vaellussiian 12 €/kg,
meritaimenen 65 €/kg, merilohen 510 €/kg ja kirjolohen saalis on vastaavasti 4,50 €/kg.
Kaupungin omistamien kalavesien hoidon tavoitteeksi esitetään seuraavat periaatteet:
1. Istutusmateriaali hankitaan kalatautivaaran takia Oulujoen vesistöalueelta, jolloin istukkaitten käyttöön
ei tarvita erityislupia tai karanteeneja. Ensimmäisen hankintavuoden jälkeen kilpailutetaan toimitussopimukset tämän käyttö- ja hoitosuunnitelman ajaksi.
2. Vapaaehtoiset kalavesien hoitotoimenpiteet suunnataan kaupungin omistamille vesialueille kaupungin
omistajapolitiikan periaatteita noudattaen. Muilla vesialueilla hoitotoimenpiteisiin osallistutaan omistusosuuden mukaisella suhteella, jonka osakaskunnan kokous on päättänyt.
3. Vapaaehtoiset istutukset tehdään niillä kalalajeilla, joista saadaan paras tuotto ja siten pääosa saaliista
saataisiin suhteellisen pieneltä merialueelta. Kalavesien vapaaehtoiset hoitoistutukset toteutetaan seuraavasti:
- 1-kesäinen kuha 70 000 kpl, merialue, kustannus noin 9 000 €/v
- kalastuskokoinen kala (kirjolohi, puronieriä) 2 500 kg, Sanginjoki, kustannus noin 10 000 €/v
-

2-vuotias meritaimen 6 000 kpl, merialue, kustannus noin 10 000 €/v
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7.

MUU KÄYTTÖÖN JA HOITOON LIITTYVÄ TOIMINTA

7.1

Vesialueiden hoidon lainsäädäntö

7.1.1 Vesipuitedirektiivi
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista. Direktiivi
tuli voimaan 22.12.2000. Direktiivin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila
heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä koko EU:n alueella vuonna 2015. Suomessa direktiivi on
pantu täytäntöön kansallisin säädöksin, joista tärkeimmät ovat laki vesienhoidon järjestämisestä eli vesienhoitolaki sekä sen pohjalta annettavat asetukset.

7.1.2 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 30.12.2004/1299
Meristrategiadirektiivin (2008/56/EY) johdosta lakia vesienhoidon järjestämisestä on muutettu vastaamaan
direktiivin säännöksiä.
Nykyisessä vesien ja merenhoitolaissa säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja siihen liittyvästä selvitystyöstä, yhteistoiminnasta ja osallistumisesta vesienhoitoalueella ja merenhoitoalueella sekä kansainvälisestä yhteistyöstä vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisessä. Vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisen
yleisenä tavoitteena on suojella,
parantaa ja ennallistaa vesiä ja
Itämerta niin, ettei pintavesien
ja pohjavesien tai Itämeren tila
heikkene ja että niiden tila on
vähintään hyvä. Vesienhoidon ja
merenhoidon suunnittelua tehdään ja toimeenpannaan yhteen
sovittaen ja yhtenevin tavoittein.
Vesienhoidon järjestämisessä
otetaan huomioon vesien laadun lisäksi vesien riittävyys,
vesien kestävä käyttö, vesipalvelut ja niiden taloudellinen
selvitys, tulvariskien hallinta, vesien virkistyskäyttö, vesien välityksellä leviävät taudit sekä vesiekosysteemien
suojelu ja vesiekosysteemeihin suoraan yhteydessä olevien maaekosysteemien ja kosteikkojen suojelu.
Vesienhoitoalue koostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Rannikkovesimuodostuma ja pohjavesimuodostuma kuuluvat siihen rajoittuvaan soveltuvimpaan vesienhoitoalueeseen. Laissa ja sen perusteella
annetulla valtioneuvoston asetuksella määritellään vesienhoitoalueet, viranomaisten tehtävät ja asetetaan
velvoita laatia vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat
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7.1.3 Valtakunnalliset ja alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja vesienhoidon toteuttamisohjelmat
Valtioneuvosto hyväksyi 10.12.2009 vesienhoitosuunnitelmat seitsemälle vesienhoitoalueelle. Valtioneuvosto
edellytti, että vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi laaditaan laajapohjaisena yhteistyönä vesienhoidon
toteutusohjelma, jolla luodaan myös valmiuksia kauden 2016–2021 vesienhoitosuunnitelmien valmistelulle.
Valtioneuvosto teki 17.2.2011 periaatepäätöksen vesienhoidon toteutusohjelmasta vuosille 2010–2015. Alueellisia toimia tarkennetaan valtakunnallisen toteutusohjelman pohjalta.
Valtakunnallisessa vesienhoidon totutusohjelmassa käsitellään ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi eri
toimialoilla tarvittavia toimia ja ohjauskeinoja sekä toteutuksen vastuutahoja.
Ympäristötavoitteisiin pääseminen vaatii toimia kaikilla sektoreilla ja toimet painottuvat eri vesienhoitoalueilla
alueen ominaispiirteiden vuoksi eri tavalla. Eniten toimia tarvitaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi maataloudessa, mutta myös muilla toimialoilla. Haja-asutuksen jätevesikuormitusta vähennetään puhdistusta
tehostamalla. Metsätalouden vesiensuojelua on tarpeen tehostaa nykyisestä varsinkin latvavesistöjen valumaalueilla. Turvetuotannon vesiensuojelutoimiin tarvitaan entistä parempia toimenpiteitä.

Pohjavesien suojelua ja toimenpiteitä on syytä tehostaa erityisesti huonoon tilaan luokitelluilla ja riskialueiksi
nimetyillä pohjavesialueilla.
Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteutus riippuu monen eri tahon toimista. Näitä ovat esimerkiksi
toiminnanharjoittajat, yritykset, kotitaloudet, kansalaisjärjestöt, valtion sektoriviranomaiset, aluehallintovirastot, kunnat, maakuntien liitot, tutkimuslaitokset, etujärjestöt, yhdistykset ja monet vapaaehtoiset toimijat.
Konkreettisista vesienhoitotoimista vastaavat ensisijaisesti ne, jotka vaikuttavat toimillaan vesien tilaan.
Toteutukseen tarvitaan hallinnon eri tasojen toimia (EU, valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen taso). Valtakunnallisella tasolla ministeriöt ohjaavat vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa. Ministeriöiden keskeisiä
keinoja toimeenpanossa ovat ELY-keskusten tulosohjaus, rahoituksen kohdentaminen vesienhoitotoimien
edistämiseen, lainsäädännön ja ohjauskeinojen kehittäminen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta.

20

Valtakunnallisen toteuttamisohjelman tarkentamiseksi Pohjois-Pohjanmaalle on laadittu alueellinen Vesienhoidon toimenpiteiden toteuttaminen Pohjois-Pohjanmaalla 2010-2015 asiakirja. Toteutusohjelmassa on
esitetty vesien tilan parantamiseksi tai ylläpitämiseksi esitettyjen toimenpiteiden nykytilanne, tavoitteellinen
aikataulu sekä toimenpiteiden edistämisen vastuutahot ja rahoituslähteet. Siinä on myös pyritty priorisoimaan toimenpiteiden toteutuksen ja ohjauskeinojen kehittämisen kiireellisyysjärjestystä.
Toteutusohjelma koskee vain toimenpiteitä, jotka on esitetty tehtäväksi ensimmäisellä hoitokaudella PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella. Muiden Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueelle kohdistuvien ensimmäisen hoitokauden toimenpiteiden toteuttaminen on käsitelty Kainuun ja pieneltä osin Lapin alueellisissa
toteutusohjelmissa.

7.1.4 Oulun vesistöjen kunnostus- ja hoito-ohjelma
Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteena on pintavesien hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä.
Kunnostustoimenpiteillä voidaan osaltaan edistää tavoitteen saavuttamista. Julkisen sektorin resurssien vähentyessä kunnostukseen tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja ja uusia toimijoita. ELY-keskuksilla ja kunnilla
on tärkeä rooli yhteistyön, verkostoitumisen ja eri rahoituslähteiden käytön edistämisessä.
Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja YliIi yhdistyivät vuoden 2013 alussa, jolloin
uuden Oulun alueelle tuli runsaasti uusia
vesistöjä. Vesistöjen kunnostustarpeita on
huomattavasti enemmän kuin hankkeita
pystytään rahoittamaan. Tulevaisuudessa
määrärahat niukkenevat entisestään, joten
priorisoinnille on tarvetta.
Uuden Oulun alueelle päätettiin laatia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun
kaupungin yhteistyönä vesistöjen kunnostus- ja hoito-ohjelma, jossa määritellään
hankkeiden tärkeysjärjestys. Vesistöjen kunnostus ja hoito-ohjelma tehdään pitkäntähtäimen tarpeisiin. Tavoitteena on vesistöjen
hyvä tila ja käytettävyys. Tarkoituksena on
laatia läpinäkyvät ja eri osapuolia tyydyttävät
priorisointiperusteet erilaisille vesistöjen
kunnostushankkeille. Kriteerien tulee olla selkeät, yksinkertaiset ja tasapuoliset.
Lopullinen ohjelma sisältää listauksen Oulun vesistöistä tärkeysjärjestyksessä. Kohteille sovitaan myös toteutuksen vastuutahot. Tarkoituksena on, että uusia kohteita voidaan tarvittaessa myöhemmin arvioida samoilla
kriteereillä. Kunnostus- ja hoito-ohjelma valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.

7.1.5 Ympäristön kunnostushankkeet
Yksittäisiin vesialueiden kunnostushankkeisiin ryhdytään resurssien puitteissa. Mm. vesi- ja rantakasvien niittäminen Merikosken ja Montan voimalaitosten välillä parantaisi joen virkistyskäyttöä ja estäisi kevään ja loppukesän kasvijätteen haittavaikutuksia joessa. Nämä hankkeet voidaan toteuttaa yhteistyössä voimayhtiöiden
ja ELY-keskuksen kanssa ja hankkeilla olisi työllistävää vaikutusta.

21

7.2

Kalatiehankkeet

Kesällä 2003 käyttöön otettu Merikosken kalatie mahdollistaa kalojen nousun merestä voimalaitoksen ohi
Oulujoen yläjuoksulle. Kesä 2013 oli lohikalojen nousumäärässä 10-vuotiaan kalatien toiseksi vilkkain. Lohia
nousi 432 ja taimenia 69. Kalatien virtaama oli sekä ylä- että alakalatiessä 1,0 - 1,2 m³/s. Vilkkain nousu tapahtui Oulujoelle tyypillisesti syyskuussa. Kalatie ja nettikamera suljetaan talvikaudeksi. Merikosken kalatietä
hallinnoi ja hoitaa Oulun Energia.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt v. 2012 Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnille luvan rakentaa kalatiet Montan, Utasen ja Nuojuan voimalaitosten yhteyteen. Suunnitelmat kaikille kuudelle kalatielle
ovat valmiina, mutta tällä hetkellä rahoitus puuttuu. Kalatiet valmistuttuaan eivät korvaa velvoiteistutuksia,
koska Oulujoessa ei ole jäljellä vaelluskaloille sopivia kutupaikkoja.
Merikosken kalatien jatkohankkeena esitetty Hupisaarten purokunnostushanke ei ole edennyt. Iijoen kalatien
hankesuunnittelu valmistuu vuonna 2014. Kalatiehankeorganisaatio ja rahoitusasiat ovat vielä auki. Iijoen
kalatien hyödyt tulevat Iijokisuistoon ja Iijoen yläjuoksulle, Iin, Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntien alueille.

7.3

Vesialueiden muu käyttö

Oulun kaupungin omistamilla vesialueilla on kalastuksen lisäksi myös muuta käyttöä, joka ei normaalisti haittaa tai vaikeuta kalataloutta.
Uimarannoista vastaa liikuntavirasto ja venesatamat ovat katu- ja viherpalveluiden vastuulla. Satama-alueet
ovat Oulun Satama Oy:n hallinnassa ja niiden vesialueet ovat satamakäytössä.
Jokamiehen oikeudella tapahtuvaa käyttöä ovat mm. jääsurffaus, hiihtäminen, moottorikelkkailu ja muu jääaikainen moottoriliikenne, purjehdus, surffaus, leijasurffaus sekä melonta.
Lupaa vaativia toimintoja ovat jäärata-ajot ja jäätien tekeminen sekä kilpailujen järjestäminen esim. poroajot
ja avantouintikilpailut.
Oulujoen vettä käytetään Oulun raakavetenä ja Oulun Energia hyödyntää sitä energiatuotannossa. Lisäksi
muita käyttäjiä ovat teollisuuslaitokset, jotka käyttävät vettä prosesseissa ja jäähdytyksessä.
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8.

KUULEMISESSA SAADUT PALAUTTEET

Työryhmä pyysi lausunnot ja mielipiteet käyttö- ja hoitosuunnitelmatyön tueksi kalataloudelliselta neuvottelukunnalta, ammattikalastajilta, Martinniemen kyläyhdistykseltä, ympäristötoimelta, ELY-keskukselta ja Perämeren kalatalousryhmältä. Saadusta palautteesta koottiin seuraava yhteenveto, joka tarvittavilta osin huomioitiin yhdyskuntalautakunnan
käsittelyyn menevässä esityksessä.
Kuulemisessa saadut palautteet:
Käyttäjien kuulemisen perusteella Riutun alueen kehittämiskohteita ovat kalastustarvikkeiden ja pyydysten
säilytyspaikan, esimerkiksi katoksen tai varastotilan rakentaminen kalahallin läheisyyteen. Kalahallin puhtaanapitoon toivotaan hankittavan kuumavesipainepesuri, joka helpottaa hallitilojen puhtaanapitoa. Lisäksi
lattiapinta tulee uusia.
Käyttäjien kuulemisen perusteella Kellon Kiviniemen alueen kehittämiskohteita ovat muikun perkauskoneen
hankkiminen, ulko-ovien uusiminen, portaiden valupinnan uusiminen, taukotilan minikeittiön uusiminen,
pakastetilan ja lajittelutason hankkiminen.
Em. lisäksi kuulemisessa saatiin kommentteja useista aiheista ja niistä laadittiin kooste liitteeksi.
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9.

YHTEENVETO

Oulun kaupungin omistamille vesialueille on tehty kalataloudellista käyttöä ja hoitoa ohjaavia suunnitelmia
vuodesta 1984 alkaen. Suunnitelmat mahdollistavat kalatalouden toimintojen ja talouden suunnittelua vuotuiseen talousarvioon sekä istutusmateriaalin hankintoihin siten, että on voitu tehdä kolmivuotisia kalojen
istutussopimuksia tarpeen mukaan.
Nyt esitettävä kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014 -2018 on järjestyksessään seitsemäs Oulun kaupungin omistamien vesialueitten kalatalouskäyttöä koskeva suunnitelma. Aikaisemmasta poiketen suunnitelmassa käsitellään elinkeinokalatalouteen liittyviä asioita, koska kuntaliitoksessa kaupungin
omistukseen tuli kaksi kalankäsittelyhallia sekä jonkin verran merialuetta.
Tämän suunnitelman käyttöönotosta päättää yhdyskuntalautakunta. Ennen lautakuntakäsittelyä käyttö- ja
hoitosuunnitelmasta on pyydetty lausunnot ja mielipiteet kalataloudelliselta neuvottelukunnalta, ammattikalastajilta, Martinniemen kyläyhdistykseltä, ympäristötoimelta, ELY-keskukselta ja Perämeren kalatalousryhmältä.
Oulu omistaa vesialueita vuoden 2014 alussa noin 7 000 ha, joista merialuetta ja jokisuistoa on noin 6 050 ha.
Sisävesialueita on noin 950 ha, joista kalastuskohteina tärkeimmät ovat Oulujoki, Kuivasjärvi, Sanginjoki, Pyykösjärvi, Valkiaisjärvi ja Niilesjärvi. Oulujokea on noin 450 ha, Sanginjokea noin 70 ha ja järvien osuus on yhteensä noin 430 ha.
Kuntaliitoksen johdosta Oulun kaupungin omistukseen on tullut myös kalasatamissa olevia rakennuksia ja
laitteita, kuten Riutun kalahalli, Kiviniemen kalahalli ja Martinniemen satamassa oleva kevytrakenteinen rakennus, jossa säilytetään jäähilekonetta. Tulevaisuudessa selvitetään kalahallien toiminta käyttäjälähtöisessä
omistuksessa tai osuuskuntapohjalta. Tämä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja EU-tukien saamisen.
Suunnitelmassa on esitetty kalastuslupien määrän kehitys Oulun kaupungin omistamilla vesialueilla edellisen
käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisella ajanjaksolla.
Oulun kaupungin omistamien vesialueiden kalastuksesta ja kalansaaliista on tehty kolmen – neljän vuoden
välein selvitys. Oulun kaupungin vesialueiden osalta näitä tietoja on hankittu vuodesta 1986 alkaen. Suunnitelmassa on esitetty em. tilastot. Seuraava selvitys tehdään vuoden 2014 kalastuksesta. Siikasaaliit ovat hoitotoimenpiteistä huolimatta romahtaneet 20 vuodessa. Tähän pidetään syynä Perämeren ja Merenkurkun alueella tapahtuvaa vaellussiian ylikalastusta. Kuhasaalis on noussut istutusten johdosta. Hauki menestyy ilman
hoitotoimenpiteitä.
Kaupungin omistamien kalavesien käyttösuunnitelman tavoitteena on mm. tarjota kohtuullisin lupamaksuin
kalastusmahdollisuuksia. Ammattikalastuksen tarpeet otetaan huomioon verkko- ja rysäkalastuksessa sekä
kalasatamarakenteiden ylläpidossa. Kalastusta säädellään kestävän kehityksen periaatteella ja vaelluskalojen
mädinhankinta turvataan.
Kalastuksenvalvonnan tarkoituksena on valvoa kalastuslainsäädännön ja lupaehtojen noudattamista sekä
neuvoa ja tiedottaa kalastajia lainsäädännöstä ja kalastuksen lupaehdoista.
Vapaaehtoisen hoidon tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä kaupungin vesiomaisuuden arvoa ja tarjota virkistysarvon ohella saalismahdollisuus. Kalavesien hoito keskitetään kalalajeihin, jotka tuottavat saalista kaupun-
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gin vesialueilla. Vapaaehtoiset istutukset tehdään niillä kalalajeilla, joista saadaan paras tuotto ja siten pääosa
saaliista saataisiin suhteellisen pieneltä merialueelta.
Kalavesien vapaaehtoiset hoitoistutukset toteutetaan seuraavasti:
1-kesäinen kuha 70 000 kpl, merialue, kustannus noin 9 000 €/v
kalastuskokoinen kala (kirjolohi, puronieriä) 2 500 kg, Sanginjoki, kustannus noin 10 000 €/v
2-vuotias meritaimen 6 000 kpl, merialue, kustannus noin 10 000 €/v
Oulujoen suistoon istutetaan voimalaitosten ja jätevesien aiheuttaman kalataloushaitan korvaamiseksi vuosittain velvoitteena 235 000 kpl 2-vuotiaita merilohen poikasia, 80 000 kpl 2-vuotiaita meritaimenen poikasia ja
253 000 kpl 1-kesäistä vaellussiian poikasta. Fortum Oyj:n maa- ja metsätalousministeriöön tekemä esitys
velvoitemäärien muutoksesta kasvattaisi merilohen määrää 20 % ja vaellussiian määrää 400 %, mutta vähentäisi 10 % meritaimenistutuksia. Oulun Energia istuttaa Oulu- ja Sanginjokeen vuosittain velvoitteena kalastuskokoista kirjolohta 480 kg.
Valtakunnallisen toteuttamisohjelman tarkentamiseksi Pohjois-Pohjanmaalle on laadittu alueellinen Vesienhoidon toimenpiteiden toteuttaminen Pohjois-Pohjanmaalla 2010 - 2015 asiakirja. Toteutusohjelmassa on
esitetty vesien tilan parantamiseksi tai ylläpitämiseksi esitettyjen toimenpiteiden nykytilanne, tavoitteellinen
aikataulu sekä toimenpiteiden edistämisen vastuutahot ja rahoituslähteet. Siinä on myös pyritty priorisoimaan toimenpiteiden toteutuksen ja ohjauskeinojen kehittämisen kiireellisyysjärjestystä
Uuden Oulun alueelle päätettiin laatia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin yhteistyönä
vesistöjen kunnostus- ja hoito-ohjelma, jossa määritellään hankkeiden tärkeysjärjestys. Vesistöjen kunnostus
ja hoito-ohjelma tehdään pitkäntähtäimen tarpeisiin.
Kesällä 2003 käyttöön otettu Merikosken kalatie mahdollistaa kalojen nousun merestä voimalaitoksen ohi
Oulujoen yläjuoksulle. Merikosken kalatietä hallinnoi ja hoitaa Oulun Energia.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt v. 2012 Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnille luvan rakentaa kalatiet Montan, Utasen ja Nuojuan voimalaitosten yhteyteen. Merikosken kalatien jatkohankkeena
esitetty Hupisaarten purokunnostushanke ei ole edennyt. Iijoen kalatien hankesuunnittelu valmistuu vuonna
2014.
Oulun kaupungin omistamilla vesialueilla on kalastuksen lisäksi myös muuta käyttöä, joka ei normaalisti haittaa tai vaikeuta kalataloutta.
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10.

KESKEINEN SANASTO

Ammattikalastaja
Henkilö, joka myy saamaansa saalista ja on ilmoittautunut viranomaisen pitämään ammattikalastajarekisteriin.

Passiivinen pyydys
Paikallaan pidettävä pyydys, mm. katiska, verkko,
rysä, madekoukku.
Verkon solmuväli/silmäkoko
Verkon solmusta solmuun vedetyn langan pituus
millimetreinä. Silmäkoko on 2 x solmuväli - 4 mm.

Kalataloudellinen neuvottelukunta
Neuvoa antava kalatalouden harrastajien elin, joka
käsittelee ja ottaa kantaa kaupungin kalatalouden
hoitoon.

Paunetti
Kelluva avoperärysä, jossa ei ole vanteita.

Kalatalousviranomainen
1. Maa- ja metsätalousministeriö/kala- ja riistaosasto
2. ELY-keskuksen kalatalouden yksikkö
3. Kalastusalue

Rysä
Yleensä langasta kudottu ohjeaidalla ja potkulla
sekä pyöreällä vanteellisella pesällä varustettu
pyydys.

Luonnonravintolammikko
Yleensä padottu ja säännöstelty vesialue, jossa
kasvatetaan avovesikauden ajan kalanpoikasia.

Katiska
Metallilangasta tehty tavallinen kalastusväline,
joka tehdään yleensä rautalankaverkosta, siinä on
yksi tai kaksi pesää.

Valtion kalastuksenhoitomaksu (valtion kalakortti)
Kalastuksenhoitomaksu on valtion veroluontoinen
maksu. Maksu pitää suorittaa, jos on 18 – 64vuotias ja harrastaa muuta kalastusta, kuin pilkkimistä tai onkimista. Maksu on suoritettava vaikka
kalastaisi vain omalla vesialueella.

Merta
Virtavesissä käytetty ilman aitaa oleva nielullinen
pyydys.
Pitkäsiima
Seisova kalastuspyydys, koostuu selkäsiimasta ja
siitä lähtevistä tapseista eli tapsisiimoista. Tapsin
päässä on koukku, johon tulee syötti.

Velvoiteistutus
Viranomaisen tai oikeusistuimen määräämä haitankorvaus aiheutetusta kalataloushaitasta. Määrätään tiettynä istutusmääränä/vuosi, voi olla määräaikainen tai pysyvä.

Aktiivinen pyydys
Heittovapa, perho, onkivapa, pilkki, lippo, nuotta
ja trooli.
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LIITTEET
KALASTUSLUVAT, -SAALIIT JA ISTUTUKSET
Myydyt kalastusluvat eri kalastustavoille vuosina 1982-2013
Vuosi

Verkkoluvat, meri
Verkkoluvat, sisävedet
Uisteluluvat
Katiskaluvat
Madekoukkuluvat
Lippoluvat

1982
2186

1984
2390

276

238

156

171

53

77

48

42

38

34

32

35

337

2348

2270

1710

2557

2628

2692

2418

2462

2398

2303

281

173

94

189

124

143

146

213

190

197

0

767
413
0

0

0

12

20

48

48

19

21

19

22

0

0

0

0

441

635

464

502

425

403

396

419

0

1990
2067

1995
1298

2000
1022

2004
972

2008
781

2009
730

2010
695

2011
594

2012
425

2013
623

Kalastustiedustelun tuloksia Oulun edustan merialueen ja jokisuiston kalansaaliin viidestä tärkeimmästä kalalajista vuosina 1986-2011
Vuosi
Merilohi kg
Meritaimen kg
Vaellussiika kg
Hauki kg
Kuha kg

1986
3195
7901
7050
2974
0

1989
3542
8065
13846
2295
0

1992
3146
7210
9064
2796
0

1998
6217
3936
9683
1918
9

2001
2670
1709
9387
4489
349

2004
855
1669
4410
3186
1127

2007
770
1109
2316
4611
1224

2011
1204
2011
2111
5292
2371

Istutuskustannukset €/kg Oulun kaupungin vesialueelta pyydetyistä kaloista 2000-luvulla
€

Merilohi
Meritaimen
Vaellussiika
Taimen, emo
Kirjolohi, emo
Kuha
Hauki

493
136
53
7
4
2

€/kg, saatua
saalista kohti
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
800,00
0,00

410,00
58,00
14,00
7,00
4,00
1,10
0,00

Istutusmäärät kalalajeittain kpl/kg keskimäärin 1980-, 1990- ja 2000-luvulla ja nahkiaisen ylisiirto Oulun kaupungin vesialueilla

1980-1989
Vaellussiika, vk
Vaellussiika, 1-kes.
Harjus, 1-kes.
Kuha, 1-kes.
Merilohi, 2-vuotias
Meritaimen, 2-vuiotias
Kirjolohi, emo
Taimen, emo
Rapu, 1-6 v.
Nahkiainen, emo
Planktonsiika, 1-kes.
Puronieriä, emo

22 900 000
215 500
28 000
0
0
22 900
1 780
0
0
15 000
0
0

1990-1999
25 200 000
250 500
0
10 200
900
33 700
4 200
600
1 000
37 200
33 000
0

2000-2011
13 400 000
173 800
0
47 700
26 200
21 000
4 350
1 150
700
45 900
0
300

1

2012-2013
5 840 000
192 800
0
11 000
26 200
19 600
1 250
850
0
22 450
0
0

Huom.
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kg
kg
kpl
kpl
kpl
kg

KUULEMISESSA SAATU PALAUTE
Kuulemisessa saatiin kommentteja seuraavista aiheista:
-

yhteisten kalankäsittelytilojen tärkeästä merkityksestä ammattikalastukselle ja lähikalan saannin turvaamiseksi
kaupunkien saamasta korkeasta tukitasosta kalasatamien ja kalankäsittelytilojen rakentamisessa
kalataloutta palvelevien rakenteiden ja laitteiden uusimisesta ja kustannuksista tulevaisuudessa (laiturit, verkkovajat, kalankäsittelypöydät, perkauskoneet jne.)
suunnitelmaan toivottiin lisää taulukoita kustannuksista ja tuloista
kalastuksenvalvonnan ulkoistamisesta
ammattikalastajan määritelmästä
eläkeläiskalastajien asemasta suhteessa työikäisiin ammattikalastajiin
Martinniemen sataman kehittämisestä venesatamana
satamien ympäristön siistimisestä ja yleisilmeen kohentamisesta
Oulujokivarren kaislikoiden niittämisestä ja rantojen siivouksesta
kalastuslupaehtojen muuttamisesta siian pilkkimisen ja syyspyynnin osalta
turvetuotannon vaikutusten selvittämisestä Oulujokeen ja haitallisten vaikutusten minimoimisesta
Oulujoen vedenpinnanvaihtelusta
vesipuitedirektiivin ja meristrategiadirektiivin huomioimisesta
valtakunnallisen vesienhoidon toteutusohjelmasta ja alueellisen Pohjois-Pohjanmaata koskevan toteutusohjelman huomioimisesta
kaupungin roolista yhteisten vesialueiden osakkaana
kalakantojen, kalastuksen ja kalastuspaineen tarkemmasta kuvaamisesta
matkailukalastuksen roolista Oulussa
vapaaehtoisten ja velvoiteistutusten määristä ja niiden tulevaisuudesta
selvitystä Fortum Oyj:n maatalousministeriölle tekemästä esityksestä velvoitemäärien muuttamiseksi
kalataloudellisten kunnostushankkeiden tarpeesta (mm. Hupisaarten purot ja kalatiet)
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Kuvat Ahti Sipola sivuilla 2,3,15,16,17,18,19,20, 21 ja takakansi
Kuvat Mikko Tervola sivuilla 6,8 ja 10.
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