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1. JOHDANTO
Oulun kaupungin omistamille vesialueille on tehty kalataloudellista käyttöä ja hoitoa ohjaavia suunnitelmia
vuodesta 1984 alkaen. Kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman voimassaoloaika on ollut pääsääntöisesti
viisi (5) vuotta ja suunnitelmaa on päivitetty muuttuneen lainsäädännön, kalatalousvelvoitteiden muuttumisen,
saatujen kalavesien hoitotulosten tai kalastuskäytäntöjen mukaisesti.
Kalastuslain perusteella uusien perustettavien kalatalousalueiden on laadittava vesialueilleen omat käyttö- ja
hoitosuunnitelmat. Oulun kaupungin vesialueet kuuluvat Oulujoen ja merialueen kalatalousalueeseen, jonka
perustamiskokous järjestettiin 28.1.2019. Kalastuslaki ei velvoita yksittäistä vesialueen omistajaa tekemään erillistä suunnitelmaa vesialueen kalastuskäytöstä tai istuttamaan kalaa, mutta huomattavana vesialueen omistajana Oulun kaupunki on kuitenkin laatinut oman kalataloudellisen hoito- ja käyttösuunnitelman. Se mahdollistaa kalatalouden toimintojen ja talouden suunnittelun vuotuista talousarviota varten sekä istutusmateriaalin
hankinnan siten, että Oulun kaupunki on voinut tehdä kolmivuotisia kalojen istutussopimuksia tarpeen mukaan. Kaupungin omistamien vesialueiden kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma sisältää kaupungin
kannalta keskeiset kalataloudelliset toimenpiteet, jotka on helppo sisällyttää kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.
Nyt esitettävä kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2019-2023 on järjestyksessään kahdeksas
Oulun kaupungin omistamien vesialueiden kalatalouskäyttöä koskeva suunnitelma, jonka käyttöönotosta päättää Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta.
Suunnitelmaa ovat olleet valmistelemassa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa työryhmä, jonka jäsenet ovat
ympäristöasiantuntija Satu Pietola, metsätalousinsinööri Juho Kuukasjärvi, tekninen isännöitsijä Jari Poutiainen
ja maanhankintapäällikkö Juha Peuraniemi. Työryhmää on avustanut Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n
asiantuntijat Tapio Kangas, Pasi Anttila ja Annareetta Kangas. Oulun kaupungin vesialueitten kalastuskysely
2018 on myös heidän toteuttama.
Oulun kaupungin uuden ympäristöohjelman 2026 yhtenä päätavoitteena on monimuotoinen luonto ja vesistöjen hyvä ekologinen tila. Tähän liittyvänä toimenpiteenä kaupungin tulee laatia luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseen tähtäävät periaatteet ja toimenpiteet. Nyt laadittu kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma
vastaa edellä mainittuun erityisesti kalataloudellisesta näkökulmasta. Varsinaiset vesistöjen kunnostussuunnitelmat laaditaan vesialuekohtaisesti kukin omana hankkeenaan.
Ennen yhdyskuntalautakunnan käsittelyä käyttö- ja hoitosuunnitelmasta on pyydetty lausunnot ja mielipiteet
seuraavilta tahoilta: Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry., Luonnonvarakeskus, Oulun Seudun ympäristötoimi liikelaitos, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Lapin Ely-keskus, Metsähallitus, Haukiputaan jakokunta, Martinniemen kyläyhdistys, Oulun seudun Leader, ja Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaan piiri.
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2. OULUN KAUPUNGIN OMISTAMAT VESIALUEET
Oulu omistaa vesialueita noin 6 500 ha, joista merialuetta ja jokisuistoa on noin 5 600 ha. Sisävesialueita on
noin 900 ha, joista kalastuskohteina tärkeimmät ovat Oulujoki, Sanginjoki, Pyykösjärvi, Valkiaisjärvi ja Niilesjärvi.
Oulujokea on noin 450 ha, Sanginjokea noin 70 ha ja pienten järvien osuus yhteensä on noin 380 ha. Ylikiimingistä Ahmasjärvi on kaupungin omistama vesialue.
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, Kaitajärvi, Syväjärvi, Ahmasjärvi, Lämsänjärvi ja Haapajärvi
Mustalampi, Huutilampi, Suolampi, Sankilampi, Korpilampi, Pykälikönlampi ja Kalimenlampi.

Kuva 1. Oulun kaupungin omistamat vesialueet © Oulun kaupunki

Kaupungin tehtäviin omistamillaan vesialueilla kuuluvat seuraavat tehtävät:
•
•
•
•

kalavesien hoito ja kalastuksen järjestäminen kestävän kehityksen periaatteella, sekä istutusvelvoitteiden vastaanotto ja valvonta
kalastuksenvalvonnan järjestäminen
vesistöjen tilan seuranta
tarvittavat vesistöjen kunnostustoimenpiteet

Yhteisten vesialueiden osakkaana kaupunki on valvonut etujaan, mutta 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 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 puuverhoiltu
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, josta valtaosa
on silakkaa. Se menee pääosin turkiseläinten rehuksi. Myös pienimuotoinen rannikkokalastus on vilkasta Kiviniemen satamasta käsin. Muikkua, lohta, siika, ahventa sekä kuoretta pyydetään merkittäviä määriä. Kiviniemi
onkin Perämeren vilkkaimpia kalasatamia. 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.
Rakennuksessa sijaitsevat kalankäsittely-, perkaus- ja pakkaustila, kylmiö, tekniset tilat, taukotila, kuivaushuone,
pukuhuone, siivouskomero ja wc-tilat. Kalankäsittelytilan sisäkatto- ja seinäpinnat ovat levypintaiset ja maalatut, lattiapinnat ovat epoksia. Kylmiötilan seinä- ja kattopinnat ovat metallia. Levypinnat ovat jo hieman heikossa kunnossa ja niitä joudutaan korjaus maalaamaan aika-ajoin. Lisäksi teknisen tilan lattian kaadot ovat
pielessä, mikä hankaloittaa tilan siivoamista, kun vesi jää seisomaan lattialle.

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 ovat lukittuja ja hallin vastuuhenkilö vastaa myös niiden käytön valvonnasta. Rakennuksessa ovat käyttäjinä kaupalliset kalastajat ja vapaa-ajan kalastajat. Yhteensä jäähileen käyttäjiä on ollut
noin 30 kpl, joista:
- 5 kpl 1. ryhmän kalastajia hallin käyttäjinä ja lisäksi 5kpl 1. ryhmän kalastajia hakee jäitä
- 7 kpl (kaupalliset kalastajat, ryhmä 2)
- loput vapaa-ajan kalastajia
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Käyttökustannukset ja -korvaukset olivat vuonna 2018 seuraavat:
Käyttökustannus

Kulutus /vuosi

Lämmitys- ja käyttösähkö
Käyttövesi ja jätevesi
Jätehuoltomaksut
Nosturin vuositarkastus
Muut tarkastukset, ympäristötoimi
Kiinteistönhuolto
Kylmäasennukset ja korjaukset
Tuholaistorjunta
Tarvikkeet ja näytteet
Yhteensä
Käyttökorvaus

46 084 kWh
596 m3

Kulutus/vuosi

Hallin käyttökorvaus ja perusmaksut
Jäähileen lisäkäyttö
Jälkimittariveloitukset
Yhteensä

€/v (alv 0%)
4 332
2 088
651
544
150
223
1348
160
80
9 577
€/v (alv 0 %)
4 964
1 933
7 457
14 354

Rakennuksen ja alueen käyttö on viime vuosina kasvanut mm. muikun kaupallisen kalastuksen lisäännyttyä.
Vuoden 2018 kulujen perusteella (ilman investointeja) Kiviniemen kalahallin ylläpidon kustannukset ovat olleet
4 777 euroa pienemmät kuin käyttökorvaukset.

3.2 Martinniemi
Martinniemen satama sijaitsee Haukiputaan keskustan pohjoispuolella. Satama on sekä kaupallisten kalastajien
että vapaa-ajan kalastajien ja veneilijöiden käytössä. Kalasatamassa on noin 10 m2 kevytrakenteinen rakennus,
jossa säilytetään jäähilekonetta. Rakennus ja laitteisto ovat Oulun kaupungin omistuksessa.
Käyttö ja soveltuvuus:
Rakennuksen käyttö on järjestetty siten, että avain on luovutettu kalastajille. Kalastajat ovat keskenään sopineet
rakennuksen käytöstä ja ylläpidosta.
Jäähilekone on uusittu vuonna 2013 (ITV IQ 550 Air, kapasiteetti on noin 0,5 m³/vrk). Hilekone toimii moitteettomasti, mutta sen kapasiteetti ei riitä kesällä. Laite varastoidaan talveksi ja asennetaan keväisin uudestaan. Laitteen käyttäjiä on noin 15, joista neljä on kaupallisia kalastajia, kolme heistä kuuluu 1. ryhmään.

4. KALASTUSLUVAT
4.1 Kalastusluvat vuosina 2009-2018
Seuraavassa on esitetty kalastuslupien määrän kehitys Oulun kaupungin omistamilla vesialueilla vuosina 20092018. Vuonna 2013 toteutunut kuntaliitos ei näy merkittävästi tilastoissa, sillä kaupungin omistamien vesialueiden määrä ei kuntaliitoksessa juurikaan lisääntynyt.
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Myydyt kalastusluvat v. 2009-2018, kpl
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Ravustuslupia myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Ravustuslupia on myyty Sanginjoelle.

4.2 Kalastuskysely 2018
Perusteet ja keskeiset tulokset:
Kalavesien käytön ja kalansaaliin selvittämiseksi tehdään 3-4 vuoden välein selvitys kaupungin vesialueen kalastuksesta ja kalansaaliista. Oulun kaupungin vesialueiden osalta näitä tietoja on hankittu vuodesta 1986 alkaen.
Perämeren kalatalousyhteisöjen liiton laatimasta kalastuskyselystä 2018 on tehty erillinen loppuraportti, joka
on toimitettu Oulun kaupungille. Seuraavassa on lyhyt yhteenveto kyselyn keskeisistä tuloksista.
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Suurin osa vastaajista, joille kysely lähetettiin, olivat täyttäneet kyselyn huolella ja palauttivat sen. Pienestä
otannasta huolimatta saatu aineisto oli laaja ja hyödynnettävissä. Kaupungin vesialueilla liikkuu eri kalastajaryhmiä. Alueen kalalajeja sekä arvostettiin että hyödynnettiin ja kalastus kohdistui monipuolisesti eri lajeihin.
Keskeisiin Oulun kaupungin kalastuspalveluihin kuten lupien hankkimiseen, lupajärjestelmään ja hinnoitteluun
oltiin yleisesti erittäin tyytyväisiä. Oulun kaupungin vesialueilla vesille pääsy on hyvällä tasolla kaupungin vuokraamilta venepaikoilta sekä veneenlaskuluiskilta.
Halutuimmat saaliskalat olivat taimen, ahven ja siika, jotka olivat edellä mainitussa järjestyksessä kolme arvostetuinta saaliskalaa. Lohi ja kuha sijoittuivat neljänneksi ja viidenneksi.
Ahvenkalojen arvostus oli positiivinen havainto, sillä ahvenkannat ovat kestävällä tasolla ja niiden saalis vaikuttaa olevan tasaisen varma. Ahveniin kohdistuu alueella merkittävä pyyntiponnistus.
Kuhaa ja sen saaliita oli kommentoitu paljon, joten Oulun kaupungin vesialueilla kannattaisi panostaa kuhakantojen hoitoon. Kuhaistutuksille olisi todennäköisesti mahdollista saada hyvä tuotto.
Lähes puolet vastaajista koki, että vedenlaadussa kaupungin vesialueilla ei ollut tapahtunut muutoksia, joskin
lähes kaikki merialueella kalastavat olivat huolissaan rehevöitymisestä. Rehevöitymisen esiin nostaneet vastaajat kokivat saaliidensa vähentyneen viimeisen 5 vuoden aikana. Lisääntyneet särkikalakannat lisäävät rehevöitymistä. Särkikalojen vähentäminen olisi mahdollista hoitokalastuksella. Hoitokalastuksia varten tarvitaan kuitenkin lisää tietoa siitä, millä alueilla särkikaloja esiintyy runsaasti, jotta niihin kohdistuva hoitokalastus olisi
tehokkainta.
Kalakantoja verottavat kasvaneet hyljekannat, jotka haittaavat jalokalojen (taimen, siika, lohi) kutuvaellusta Oulujokeen. Syksyllä 2018 Hartaanselällä oli siian lippoamisen aikaan nähty yhtä aikaa jopa viisi hyljettä. Ongelma
on yleinen myös muualla merialueilla ja siihen ei ole helppoa ratkaisua.
Kaupungin kalastuksenvalvonta koettiin riittämättömäksi.
Kyselyn vastaajat pitivät kalastuksenvalvontaa yhtenä tärkeimmistä kalavesien kestävää käyttöä ja hoitoa parantavista tekijöistä. Valvonnan näkyvyyttä kaupungin vesialueilla
voisi kustannustehokkaasti lisätä esimerkiksi raportoimalla
suoritetun valvonnan tuloksista kaupungin internetsivuilla.
Kalastuksenvalvonnan lisäksi kalastusta haittaaviksi tekijöiksi esitettiin riittämättömät kalanistutukset ja liikakalastus. Näihin mielipiteisiin on vaikea vaikuttaa, sillä kaupungin
vesille istutetaan huomattavan paljon kaloja vuosittain ja jos
tarkastellaan alueella harjoitettavaa kaupallista kalastusta tai
kaupungin myymien verkkolupien määrää, liikakalastusta ei
niiden perusteella voi todeta.
Muutama vastaaja nosti esiin, että talven pilkkikaudella on
vaikea löytää riittävästi pysäköintipaikkoja Hartaanselän
rannasta. Pysäköintiongelmaa on mahdollista helpottaa
Merijalin rannan parkkipaikan aurauksella.
Saadut tulokset viittaavat siihen, että monet asiat ovat Oulun kaupungin vesialueilla hyvin. Osa vastaajien esiin nostaKuva 2. Lippoamista Oulujoen suistossa (Oulun kaupungin mediapankki).
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mista ongelmakohdista ja toiveista on helposti ratkaistavissa ja niihin panostaminen varmasti lisäisi entisestään
alueella kalastavien kalastajaryhmien tyytyväisyyttä kaupungin kalavesiin.

5. KALAVESIEN KÄYTTÖÖN JA HOITOON LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ
5.1 Kalastuslaki ja kansalliset strategiat
5.1.1 Kalastuslaki
Kalastuslain kokonaisuudistus on tehty ja kalastuslaki (10.4.2015/379) ja valtioneuvoston asetus kalastuksesta
(26.11.2015/1360) tulivat molemmat voimaan 1.1.2016. Seuraavassa keskeisimmät muutokset aikaisempaan
lakiin verrattuna.
Käytössä ollut kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehekalastusmaksu on yhdistetty yhdeksi kalastonhoitomaksuksi, jonka ovat velvollisia maksamaan kaikki 18-64 -vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin onkimista, pilkkimistä tai silakan litkausta yhdellä vavalla siimaan kiinnitetyillä pystysuunnassa
liikuteltavilla koukuilla. Nämä yleiskalastusoikeudet eivät koske vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, eivätkä vesialueita, joilla kalastaminen on muun säännöksen nojalla kielletty.
Saaliin myyntioikeus on vain kaupallisilla kalastajilla. Poikkeuksena sisävesillä satunnaisen ja vähäisen kala- tai
rapuerän myynti suoraan kuluttajalle. Merialueella kalasaaliin ensimyyntiä saavat tehdä vain kaupalliset kalastajat.
Ammattikalastajan nimike muuttui laissa
kaupalliseksi kalastajaksi EU-säädösten
mukaisesti. Vain kaupallisille kalastajille on
sallittua troolin ja useamman kuin 8 verkon
(yli 240 m) käyttäminen. Meren yleisillä vesialueilla lisäksi isorysät ja yli 100 koukun
koukkupyydykset ovat varattuja vain kaupallisten kalastajien käyttöön (ei muutosta
entiseen). Jos kalan tai kalanjalostustuotteiden myynnin liikevaihto ylittää vuodessa
10 000 euroa (ALV-raja), kaupallinen kalastaja kuuluu ryhmään 1, muut kaupalliset
kalastajat kuuluvat ryhmään 2. Ryhmän 1
kalastajille voidaan asettaa erilaisia kalastusta koskevia määräyksiä muihin verrattuna. Laki antaa ELY-keskuksille mahdollisuuden myöntää kalastusluvan kaupalliKuva 3. © Juho Kuukasjärvi
selle kalastajalle, jos tämä ei onnistu saamaan lupaa vesialueen omistajalta. Luvan antaminen edellyttää, että vesialue on määritelty kalatalousalueen
käyttö- ja hoitosuunnitelmassa kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvaksi ja kalakantojen tila mahdollistaa
kaupallisen hyödyntämisen. Kaupallisesta kalastuksesta ei saa aiheutua merkittävää haittaa rannanomistajille
tai alueen muulle käytölle. Kaupallinen kalastaja maksaa korvauksen kalastusoikeudesta vesialueen omistajille.
Korvauksen taso määritellään käyttö- ja hoitosuunnitelmissa.
Pyydyskalastus (verkko, katiska ym.) ja uistelu säilyvät jatkossakin vesialueen omistajan myymien lupien piirissä.
Pyynti on järjestettävä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Vesialueen omistajalla (esim.
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osakaskunnalla) on mahdollisuus asettaa ehtoja myöntämiinsä kalastuslupiin ja ohjeistaa osakkaiden kalastusta. Kalastuslupia ei ole pakko myydä ulkopuolisille.
Yleiskalastusoikeuksista vesialueen omistajille maksettavan korvauksen peruste on viehekalastusrasitus entisen
onginnan, pilkinnän ja viehekalastuksen sijaan. Viehekalastusrasitus vahvistetaan kalatalousalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelmassa.
Oulun kaupungin vedet kuuluvat vuonna 2019 perustettuun Oulujoen ja merialueen kalatalousalueeseen.
Kalastusalueet muuttuivat kalatalousalueiksi vuoden 2019 alusta ja valtakunnallisesti niiden lukumäärä pieneni.
Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden jäseninä ovat kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kalatalousalueiden tärkein tehtävä on käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen ja täytäntöönpano. Käyttö- ja hoitosuunnitelman merkitys ja sitovuus kasvoivat. Suunnitelman kautta tapahtuu aloite kalastuksen säätelytoimenpiteisiin, ja suunnitelmalla ”kaavoitetaan” vesialueita kaupalliseen kalastukseen, vapaa-ajan kalastukseen ja kalastusopastoimintaan. Lopulliset päätökset kalastuksen säätelystä
tehdään kuitenkin ELY-keskuksessa. Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous, jossa omistajilla on
porrastettu äänivalta. Muita jäseniä ovat valtakunnalliset kalastusjärjestöt. Ympäristöjärjestöillä on yleiskokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Valtioneuvoston asetuksella kalastuksesta 1360/2015 säädetään mm. seuraavista aiheista:







Kalojen rauhoitukset ja sallitut pyyntimitat
Saaliskiintiöt vapaa-ajan kalastajille
Verkkokalastusta koskevat määräykset
Isorysäpyyntiä koskevat määräykset
Istutuksia koskevat määräykset
Pyydysten merkintää ja kalastuksen valvontaa koskevat määräykset.

5.1.2 Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle sekä kalatiestrategia
Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia on laadittu vuoteen 2020 ja se on tarkoitettu noudatettavaksi valtion
viranomaisen toiminnassa. Se ohjaa myös alueellista kalataloushallinnon toimintaa (ELY-keskukset) ja on sovitettu vuonna 2012 hyväksytyn kalatiestrategian linjauksiin.
Strategian mukaisesti lohen ja meritaimenen kalastusjärjestelyissä tulee ottaa huomioon sekä niiden hyödyntämis- että suojelutarpeet. Kalastuslaki määräsi rasvaevällisen taimenen rauhoitetuksi kaikilla Suomen merialueilla 1.1.2019 alkaen. Rasvaeväleikattua taimenta saa merialueella edelleen kalastaa ja sen alamitta on 50 senttimetriä. Oulun kaupungin vesialueilla käytännössä kaikki lohi- ja taimenistutukset perustuvat Merikosken kalatalousvelvoitteessa määrättyihin istutuksiin. Näille istutuksille hyödyntämistarpeet ovat ensisijaisia, minkä
vuoksi kaikki istukkaat ovat rasvaeväleikattuja. Vuonna 2018 Oulun Hupisaarille tehdyillä taimenistutuksilla on
myös suojelutarpeen näkökohdat, sillä istutuksilla yritetään saada taimen lisääntymään luontaisesti Hupisaarten puroissa. Molemmat näistä istutustoimenpiteistä toteuttavat sekä kalastuslakia että lohi- ja meritaimenstrategian linjauksia.
Kansallisen kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojemme elinvoimaisuuden vahvistaminen. Siihen pyritään vaellusyhteyden palauttamisella ja luontaista lisääntymiskiertoa tukevilla toimenpiteillä. Yksi suurimmista haasteista kalatiestrategian toteuttamiselle on kalateiden
rahoituksen järjestyminen. Oulujoella vaikeusastetta nostaa se, ettei Oulujoessa käytännössä ole vaelluskaloille
soveltuvia lisääntymisalueita, mikä johtuu joen voimakkaasta rakentamisesta ja hyödyntämisestä vesivoimakäyttöön. Rakennetuissa vaelluskalavesistöissä yksi ratkaistava lisäongelma on smolttien alasvaelluksen turvaaminen niin, että ne selviäisivät voimalaitosturbiinien ohi merivaellukselle. Toiminnallinen vastuu kalatiestrategian toteuttamisella on vesivoimaa tuottavilla yhtiöillä.
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5.1.3 Muut strategiat
Kansallinen rapustrategia on laadittu vuosille 2013-2022. Strategian visio on, että Suomessa on tulevaisuudessa elinvoimaiset rapukannat, vahva ja vastuullinen ravustuskulttuuri sekä monipuolinen kaupallinen raputalous. Oulun kaupungin alueella näistä tärkein on vastuullinen ravustaminen. Eli huolehditaan siitä, että ravustuslupien ostajille tiedotetaan mertojen desinfioinnin tärkeydestä, jotta rapuruttoa ei tietämättään kukaan levitä Sanginjokeen tai muihin vesistöihin.
Vuoden 2019 alussa on lausuntokierroksella vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia. Sen tarkoitus on
ohjata vapaa-ajankalastuksen edellytysten kehittämistä kalataloushallinnossa, kalatalousalueilla ja neuvontajärjestöissä. Oulun kaupungin vesialueet ovat jo pääsääntöisesti vapaa-ajan kalastajien käytettävissä. Kaupunki
voi omalta osaltaan edelleen parantaa vapaa-ajankalastuksen mahdollisuuksia esimerkiksi kaavoituksen kautta.
Tämä strategia voidaan ottaa huomioon Oulun kaupungin vesialueiden ja rantojen asemakaavoissa. Strategian
valmistelutyössä on havaittu, että kaupunkikalastus ja taajamakalastus ovat selkeästi lisääntyneet viime vuosina. Se on kasvattanut kaupunkikohteissa kysyntää mm. kalastusopastarjonnalle. Strategian hengessä kaupungin vesien kalastusmahdollisuuksien markkinointi kasvattaa lupatuloja, mahdollistaa uusien palveluyrittäjien
tulon alueelle sekä lisää matkailukalastuksen palveluita. Kalavesien käytön lisääminen vilkastuttaa ravintola- ja
majoitusliiketoimintaa.
Tulevan Hartaanselänrannan asuntomessualueen kaavoittaminen kalastusteemalla tarjoaisi esimerkiksi uusia
vapaa-ajan kalastuspaikkoja, jotka olisivat myös esteettömiä kohteita. Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian toteuttaminen kaupungin vesillä olisi tuloksekasta valmiin palvelutarjonnan sekä ympärivuotisten kalastusmahdollisuuksien ansiosta.

5.2 Vesienhoitoon liittyvä lainsäädäntö, ohjelmat ja toimenpidesuunnitelmat
5.2.1 Vesipuitedirektiivi
Vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista. Se tuli voimaan 22.12.2000 ja direktiivillä jäsenmaat sitoutuivat siihen, että niiden vesistöjen ekologinen ja kemiallinen tila ovat hyviä vuoteen 2015 mennessä. Tässä ei onnistuttu ja tavoitteita on ollut mahdollista lykätä vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. EU-komissio arvioikin parhaillaan, soveltuuko vesipuitedirektiivi
tarkoitukseensa vai tarvitaanko siihen muutoksia. Toimivuustarkastukseen sisältyvät palaute jäsenvaltioiden vesienhoitosuunnitelmista ja kansalaisten osallistamisprosessin tulokset. Tarkastuksesta pitäisi tulla komission raportti vuoden 2019 aikana. Sen perusteella komissio päättää, antaako se ehdotuksen vesipuitedirektiivin muuttamiseksi aikaisintaan vuonna 2021.
Suomessa vesipuitedirektiivi on pantu täytäntöön kansallisin säädöksin, joista tärkeimmät ovat laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä eli vesienhoitolaki sekä sen pohjalta annettavat asetukset.

5.2.2 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 30.12.2004/1299
Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa ja turvata vesien hyvä ekologinen tila. Perustana on laki vesienhoidon
ja merenhoidon järjestämisestä. Sen mukaisesti vesienhoidossa pyritään seuraaviin tavoitteisiin:
• Pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene
• Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila on vähintään hyvä
• Pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila on vähintään hyvä
• Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien ekologinen tila on vähintään niin hyvä kuin näiden vesien muuttunut tila mahdollistaa
• Pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan
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• Tulvien ja kuivuuden haitallisia vaikutuksia vähennetään
Ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien valmistuttua lakiin lisättiin säännökset merenhoidon suunnittelusta ja
lain nimi sai nykyisen muotonsa. Meristrategiadirektiivin (2008/56/EY) johdosta lakia vesienhoidon järjestämisestä on muutettu vastaamaan direktiivin säännöksiä. Lakiin on vuonna 2015 lisätty uusi luku 2a. Se sisältää
säännökset pohjavesialueiden rajauksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta.
Laissa säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja siihen liittyvästä selvitystyöstä, yhteistoiminnasta ja osallistumisesta vesien- ja merenhoitoalueella sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää pintavesien, pohjavesien ja Itämeren tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien
vesien vähintäänkin hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia.
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.

5.2.3 Valtakunnalliset ja alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat
Vesienhoidon suunnittelua toteutetaan vesienhoitoalueittain, joita on Manner-Suomessa seitsemän kappaletta. 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 velvoite laatia vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat. Vesienhoitosuunnitelmat laaditaan kuuden vuoden jaksoissa. Toimenpideohjelmissa esitetään vesistö- ja vesimuodostumakohtaiset tiedot vesien tilasta, siihen
vaikuttavista tekijöistä sekä toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi.
Oulun kaupungin vedet kuuluvat Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015
Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016-2021 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien kanssa. Nämä olivat toisen hoitokauden vesienhoitosuunnitelmat, joiden päivityksissä arvioitiin ensimmäisen kauden (2010-2015) toimenpiteiden toteutukset ja niiden vaikutukset. Parhaillaan vesienhoitosuunnitelmia päivitetään kolmatta hoitokautta (2022-2027) varten.
Valtakunnallisessa vesienhoidon toteutusohjelmassa 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. Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteutus riippuu monen eri tahon toimista. Konkreettisista
vesienhoitotoimista vastaavat ensisijaisesti ne, jotka vaikuttavat toimillaan vesien tilaan.
Oulujoen-Iijoen hoitoalueella ravinnekuormituksen vähentäminen vaatii eniten toimenpiteitä maa- ja metsätaloudessa sekä haja-asutusalueella. Paikallisesti myös pistekuormituslähteet ja rannikon tuntumassa sekä happamat sulfiittimaat että mustaliuskealueet voivat vaikuttaa merkittävästi vesistöihin. Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään vähentämään rehevöitymistä, happamuuskuormitusta sekä vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden esiintymistä. Monissa vesistöissä on myös tarvetta parantaa ja elvyttää kalojen luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksia.
Merialuesuunnittelu (https:/www.merialuesuunnittelu.fi) on maakuntaliittojen vetämä suunnitteluprosessi,
jossa myös Oulun kaupungin merialue on mukana.

12

5.2.4. Oulun vesistöjen kunnostusohjelma
Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii 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.
Vuonna 2015 valmistui Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä Oulun vesistöjen
kunnostusohjelma (Susanna Anttilan opinnäytetyö). Kyseisessä asiakirjassa luotiin Ouluun sopiva vesistökunnostushankkeiden priorisointimenetelmä, jonka avulla voidaan arvioida sekä virtavesiä että järviä. Vesistöjen
kunnostusohjelma on laadittu pitkän tähtäimen tarpeisiin, kun tavoitteena on vesistöjen hyvä tila ja käytettävyys. Työssä on luotu läpinäkyvät ja eri osapuolia tyydyttävät priorisointiperusteet erilaisille vesistöjen kunnostushankkeille. Arviointikriteerit ovat selkeät, yksinkertaiset ja tasapuoliset: ulkoinen kuormitus, havaitut ongelmat, kalasto ja kalastus, ekologinen tila sekä potentiaalinen käyttäjien määrä.
Kunnostusohjelman laadinnan yhteydessä ei voitu tarkastella kaikkia Oulun vesistöjä. Arviointiin valittiin vesienhoitosuunnitelmassa mukana olevat vesimuodostumat sekä ne vesistöt, joista on tehty kunnostusaloite
kaupungille tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Arvioitavia kohteita oli yhteensä 52. Laaditun priorisointimenetelmän avulla valituille kohteille määritettiin keskinäinen tärkeysjärjestys. Sitä voidaan hyödyntää päätettäessä, minne resursseja jatkossa suunnataan. Menetelmä mahdollistaa kohteiden jatkotarkastelun uuden
tutkimustiedon karttuessa, mutta myös uusien kohteiden tarkastelun samoilla kriteereillä.
Käytetyn arviointimenetelmän perusteella korkeimmat pisteet saivat Kuivasjärvi ja Pyykösjärvi (jaettu 1. sija),
Kaupunginoja (3. sija), Iijoen alaosa ja Sanginjoki (jaettu 4. sija).

Kuva 4. Kuivasjärvi kesällä 2018 (© Satu Pietola).
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5.2.5 Ympäristön kunnostushankkeet
Vesialueiden kunnostushankkeisiin ryhdytään resurssien puitteissa ja noudattamalla Oulun vesistöjen kunnostusohjelman prioriteettilistaa. Seuraavassa on listattu ne kunnostushankkeet, joilla katsotaan olevan kalataloudellista merkitystä.
Pyykösjärven lisäveden johtaminen
Oulun kaupunki on johtanut Oulujoen vettä Pyykösjärveen Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston antaman
ympäristöluvan (6.11.2008, Dnro Psy-2008-y-50) määräysten mukaisesti vuodesta 2010 alkaen. Lupamääräysten mukaan Oulujoen vettä voidaan johtaa Pyykösjärveen marraskuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana
yhteensä neljän kuukauden ajan sekä elokuun alun ja lokakuun lopun välisenä aikana yhteensä kahden kuukauden ajan noin 0,1 m3/s. Veden johtamisen tarkoituksena on pitää järven happitilanne hyvänä, parantaa
Pyykösjärven ja Kuivasjärven veden laatua, parantaa järven veden vaihtuvuutta, tasapainottaa järven happamuuden vaihtelua, vähentää haitallisia leväkukintoja sekä turvata järven kalaston elinmahdollisuudet talven yli.
Talvella 2019 vedenjohtaminen jouduttiin keskeyttämän 2.1.2019 Laanilan biovoimalaitoksen
jäähdytysvesipumppaamon
rakentamistöiden
vuoksi. Toteutetun seurannan yhteydessä havaittiin järven happipitoisuuden merkittävä lasku järven pohjasta aina noin 1 metriin saakka. Kalakuolemien ja happamoitumisen ehkäisemiseksi
päätettiin aloittaa järven hätäilmastus kahdella
vuokratulla pintailmastimella. Ilmastus aloitettiin
19.3.2019. Positiivinen vaikutus happipitoisuuksissa voitiin huomata ilmastimien läheisyydessä
jo ensimmäisen viikon jälkeen.
Kuivasjärven talviaikainen ilmastus
Syksyllä 2018 Kuivasjärveen asennettiin uusi ilKuva 5. Pyykösjärveen asennettu pintailmastin (© Satu Pietola).
mastinlaitteisto vanhan rikkoutuneen Planox-ilmastimen tilalle. Uusi laitteisto käsittää 2 Waterix
Airit 70 -pintailmastinta, joista toinen asennettiin Kaijonlahden tulovirtaamaan Kylmäniemen kohdalle ja toinen
järven keskisyvänteeseen. Kuivasjärven talviaikaisen ilmastuksen tavoitteena on taata kalastolle riittävä happipitoisuus myös talvikuukausina. Lisäksi ilmastus pienentää riskiä järven sisäiselle kuormitukselle, kun sedimentin pintakerros pysyy todennäköisemmin hapekkaana myös talvella.
Kuivasjärven Kaijonlahden ja sen valuma-alueen kunnostussuunnittelu
Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat kesällä 2018 yhteistyössä tilanneet Kaijonlahden valuma-alueen kunnostussuunnitelman. Kyseisessä työssä tavoitteena on ollut tuottaa toimenpidetasoinen tekninen suunnitelma Kaijonlahden kunnostamiseksi ja yleissuunnitelmatasoinen valuma-alueen kunnostussuunnitelma. Työ valmistui vuoden 2018 lopussa. Asiantuntijakonsulttina on toiminut FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy.
Kaijonlahteen esitetyt toimenpiteet ovat mm. lietteen poisto lahden itäosasta, kasvillisuuden poisto pohjoisesta
laskevan ojan suulta sekä Laholaisojan länsiosan allastukset. Kaijonlahden valuma-alueelle suunniteltiin kolme
vaihtoehtoista kunnostustoimenpidettä, jotka eroavat toisistaan toimenpiteiden laajuudessa:
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Vaihtoehto 1; kokonaisvaltainen hulevesien hallinta. Kaikkein kattavin kunnostustoimenpide, joka pitää
sisällään kaksi mekaaniseen laskeutumiseen perustuvaa laskeutusallasta Lopakka- ja Ruskonojan varsille. Näiden lisäksi vaihtoehto sisältää monivaikutteiset kosteikot Lopakka-, Ruskon- ja Laholaisojien
varsille.
Vaihtoehto 2; Ruskon- ja Lopakkaojan laskeutusaltaat. Muuten vastaava kuin vaihtoehto 1, mutta kosteikkoalueiden toteutus on jätetty pois. Laskeutusaltaat on kuitenkin suunniteltu niin, että kosteikot
voidaan toteuttaa myöhemmin.
Vaihtoehto 3; Ruskonojan laskeutusallas. Kunnostuksen minimivaihtoehto. Tässä laajennetaan Ruskonojan nykyistä laskeutusallasta vastaamaan tulevaan kuormitukseen riittävällä tavalla.

Kaijonlahden ja sen valuma-alueen kunnostuksella on merkittävä vaikutus Kuivasjärven ekologiseen tilaan ja
vedenlaatuun. Toteutuessaan se on myös taloudellisesti huomattava investointi. Oulun kaupungin Yhdyskuntaja ympäristöpalveluiden tavoitteena on jättää vesilain mukainen lupahakemus Kaijonlahden kunnostamisesta
vuoden 2019 aikana. Valuma-alueen kunnostamiseksi on haettu hulevesikunnostuksiin osoitettua valtionavustusta, jonka avulla vesiensuojelurakenteiden rakennussuunnittelu voitaisiin aloittaa vuoden 2019 aikana.
Hupisaarten purojen kunnostushanke
Hupisaarten alueella risteilee lähes kaksi kilometriä pieniä puroja, jotka ovat pinta-alaltaan yhteensä noin hehtaarin. Purot saavat vetensä Oulujoesta Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta. Purojen kunnostustoimenpiteet kohdistuivat kolmeen pääuomaan ja Merikosken kalatien ja purojen väliseen alueeseen. Kunnostustoimenpiteitä oli yhteensä 17 kohteessa. Hankkeen pääperiaatteena oli puroissa virtaavan vesimäärän kasvattaminen
ja purojen rakentamistoimet, joilla ohjataan vesien virtausta ja edistetään kalojen nousua ja lisääntymistä puroissa. Kunnostukset valmistuivat syksyllä 2018.
Kaupunkipuistoalueen vetovoimaisuutta kehitetään Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttamassa HUBI-hankkeessa (Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtaamispaikkana), missä kaupunkipuistoa kehitetään
matkailun, virkistyksen ja tiedonvälityksen ympäristönä. Puroluontoon ja vaelluskaloihin liittyvä tutkimus tuodaan näkyväksi toiminnaksi keskelle kaupunkia.
Monimuotoinen puroympäristö soveltuu luontevasti oppimis- ja matkailukohteeksi. Koululaisia ja matkailijoita
kannustetaan vaalimaan lähiympäristöä sekä uhanalaisia vaelluskalakantoja. Tämä tapahtuu luontoelämyksien
ja -havaintojen kautta. Luke siirsi puroihin syksyllä 2018 aikuisia taimenia ja varusti osan alueesta kalojen seurantaan tarvittavilla antenneilla. Kalat on merkitty seurantaa varten nk. PIT-merkeillä.
Muut hankkeet
Oulujoen vesistön puitesopimuksen mahdollistamana, nk. OUMO-rahoituksella toteutetaan vesistön kunnostushankkeita vesivoimarakentamisen muuttamissa Oulujoen vesistöissä. Yhdentoista kunnan lisäksi puitesopimuksessa ovat mukana vesivoimayhtiöt Oulun Energia Oy ja Fortum Power and Heat Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Oulussa OUMO-rahoituksella on poistettu uppotukkeja Merikosken alapuolelta ja Hartaanselältä tavoitteena parantaa siian lippoamisen ja muun kalastuksen olosuhteita.
OUMO-hankkeena toteutetaan myös Juurusojan ja Kaupunginojan kunnostuhanke, jonka tavoitteena vedenlaadun parantaminen sekä kalannousun mahdollistaminen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu
vesistöjen kuormitusselvitys. Kyseiset vesistöt ovat Oulun kaupungin omistuksessa.
Kaupungin omistamien vesialueiden puhdistukseen on käytetty vuosittain noin 3 000 euroa (alv 0%). Puhdistustyötä tehdään mm. kalastuksellisesti ja maisemallisesti tärkeillä alueilla poistamalla vesistöstä rautaromua,
polkupyöriä ym. jätettä.
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5.3 Kalatiehankkeet
Vuodesta 2003 alkaen on Merikosken kalatie
mahdollistanut kalojen nousun merestä voimalaitoksen ohi Oulujokeen Muhokselle saakka. Kalatie ja sen nettikamera suljetaan talvikaudeksi.
Kuudentoista vuoden aikana kalatiestä on noussut yhteensä yli 6500 lohta ja yli 1200 taimenta.
Merikosken kalatietä hallinnoi ja hoitaa Oulun
Energia. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on
vuonna 2012 myöntänyt Muhoksen, Utajärven ja
Vaalan kunnille luvan rakentaa kalatiet Montan,
Utasen ja Nuojuan voimalaitosten yhteyteen. Kalateiden mahdollinen rakentaminen ei korvaa
velvoiteistutuksia, koska Oulujoessa ei ole jäljellä
Kuva 6. Merikosken kalatie (Oulun kaupungin mediapankki).
vaelluskaloille sopivia kutupaikkoja.
Montan kalojen kiinniottolaite
Muhokselle Montan voimalaitoksen yhteyteen on rakennettu lohikalojen ylisiirtoon tarkoitettu kiinniottolaite,
joka vihittiin käyttöön 26.8.2017. Ensimmäinen syksy kului erilaisten teknisten ongelmien ratkomisessa ja talvella laitteeseen tehtiin vielä lisää muutostöitä. Teknistä koekäyttöä jatkettiin alkukesästä 2018 ja nyt laite on
valmiina varsinaiseen pyyntiin. On kuitenkin muistettava, että laitteen säätömahdollisuudet ja Montan alakanavan vaihtelevat olosuhteet muodostavat yhdessä niin ison joukon muuttujia, että laitteen käytön optimointi
tulee kestämään useita pyyntikausia. Laitteen lopullista toimivuutta on siis vielä aikaista arvioida, mutta syksyn
2018 kokemusten ja videoseurannan perusteella laite toimii ainakin taimenelle vähintään kohtalaisesti.

5.4 Vesialueiden muu käyttö
Oulun kaupungin omistamilla vesialueilla on kalastuksen lisäksi myös muuta käyttöä, joka ei normaalisti haittaa
tai vaikeuta kalataloutta. 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, esimerkiksi poroajot ja avantouintikilpailut.
Uimarannoista vastaa liikuntavirasto ja venesatamat ovat katu- ja viherpalveluiden vastuulla. Satama-alueet
ovat Oulun Satama Oy:n hallinnassa ja niiden vesialueet ovat satamakäytössä.
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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6. KALAVESIEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA JA KALASTUKSENVALVONTA
6.1 Kaupungin vesien kalataloudellisen kehittämisen tavoitteet ja työkalut
Kalavesien hoidolle ja hyödyntämiselle voidaan asettaa tavoitteita. Hyvin suunnitellulla kalavedenhoidolla
saavutetaan parhaimmillaan useita eri tavoitteita niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Määrällisiä tavoitteita ovat saaliin lisääntyminen, kalojen keskikoon kasvaminen, istutusten suurempi tuotto kiloina ja lupatuloina tai yleisesti saalisvarmuuden kasvaminen. Näihin tavoitteisiin sisältyvät vesiluonnon ja sen eliöstön säilyminen ja monimuotoisuus sekä toiminnan kestävyys kuten aiemmissakin käyttö- ja hoitosuunnitelmissa. Laadullista ja muuta arvoa tuottavia tavoitteita ovat kalaston ja kalaveden käytön tuottama hyvinvointi sekä
välillisesti kalastoa ja vesiä hyödyntävien elinkeinojen kannattavuus.
Tavoitteiden saavuttamiseksi kalastusta voidaan säädellä ja ohjata eri tavoin. Pohjatieto on ensiarvoista, jotta
tavoitteita voidaan asettaa. Tietoa kalastosta ja kalastuksesta voidaan kerätä tutkimuksilla, saaliin ilmoitusvelvollisuudella sekä kalastuksenvalvonnan ohessa lajikohtaisesti tai laajemmin. Teknisten sovellusten hyödyntäminen kalatalouden tiedonkeruussa on nykyaikaa ja niiden käyttöönottoa eri tarpeisiin tulee harkita.
Suunnitelmallinen kalastuksenvalvonta rajoittaa tehokkaasti luvatonta tai lupaehtojen vastaista kalastusta.
Kalastuksenvalvontaa tehdään kalastuslain, -asetuksen sekä kaupungin lupaehtojen toteutumisen varmistamiseksi. Kalastajien tietoisuus valvonnan toimivuudesta kasvattaa lupatuloja ja edesauttaa kalatalouden kehittämistä eri sektoreilla.
Kaupungin kalavesien markkinoiminen kasvattaa lupatuloja ja monipuolistaa vähemmän hyödynnettyjen kalalajien käyttöä ravintona. Kalastuspalvelurakenteiden kehittäminen edesauttaa kalastusmatkailuyritysten toimintaa ja luo uusia aktiviteetteja keskelle kaupunkia.
Kalastus lisää hyvinvointia. Kaupungin kalavesien markkinointi toimii kalastusharrastuksen innoittajana. Kalastuksen lisääntyminen lisää ihmisten yhteyttä luonnonvarojen alkutuotantoon ja kalastus ja kalan käyttäminen ravintona syventää kaupunkilaisten suhdetta luontoon ja kotiseutuunsa. Tämä kasvattaa myös kaupallisen
kalastuksen saaliin kysyntää ja monipuolistaa kalalajien hyödyntämistä.

6.2 Kaupungin omistamien kalavesien käytön periaatteet:
1.

Kaupungin kalavesien käytön ja hoidon paikallisella ohjauksella varmistetaan kalakantojen kestävä taso
Toimenpide 1: Laaditaan tarvittavat käyttö- ja hoito- sekä vesistöjen kunnostussuunnitelmat.

2.

Mahdollisuudet kohtuuhintaisiin kalastuslupiin eri kalastusmuodoille säilytetään ympärivuotisesti.
Toimenpide 1: Laaditaan kalastuksen lupaehdot ja niiden hinta merkitään palveluhinnastoon. Lupaehdot
päätetään jatkodelegoinnin mukaisesti viranhaltijapäätöksellä.

3.

Vaelluskalakantojen, erityisesti vaellussiian, mädinhankintamahdollisuudet turvataan
Toimenpide 1: Siikapilkinnän vaikutusten seuraaminen.
Toimenpide 2: Hartaanselän määräaikainen rauhoitus.
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Toimenpide 3: Nykyisten lupaehtojen säilyttäminen.
Toimenpide 4: Jokisuiston vaelluskalojen mädinhankintaan voidaan myöntää rajoitetun ajan poikkeuslupia rysäpyynnille tapauskohtaisesti. Nämä luvat sekä nahkiaisen velvoiteylisiirtopyynti ja tutkimuspyyntiluvat harkitaan tapauskohtaisesti ja ne myönnetään jatkodelegoinnin mukaisesti viranhaltijapäätöksellä.
4.

Kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksia edistetään määrittämällä siihen sopivat kalastusalueet
ja -tavat
Toimenpide 1: Kaupallista kalastusta koskevat lupamaksut päätetään vuosittain yhdyskuntalautakunnassa
palveluhinnaston määrittelyn yhteydessä. Pyyntioikeuksien vuokraamisen sijaan kaupallisen kalastuksen
luvat myönnetään määräajaksi (esim. rysälupa). Luvat myönnetään hakemuksesta ja samalla varmistetaan kaupallisen kalastajan lisenssiryhmä ja sen voimassaolo. Merialueen kaupallisen kalastuksen lupia
myönnetään vain kaupallisille kalastajille rysäpyyntiin ja talviverkkokalastukseen. Etusijalla ovat 1 ryhmän
kaupalliset kalastajat.
Toimenpide 2: Nuottaus- ja troolauslupa-alueeksi merkitään Virpiniemen edustan merialue rekisteriyksiköllä 564-401-2-166, jonka pinta-ala on 195 hehtaaria.

5.

Matkailukalastuksen ja elämysmatkailun mahdollisuuksia edistetään
Toimenpide 1: Matkailukalastuslupia myönnetään yrittäjille palveluhinnaston mukaisilla kohtuullisilla hinnoilla.
Toimenpide 2: Matkailuun liittyvien verkostojen rakentamisen edistäminen yhteistyössä Business Oulu –
liikelaitoksen kanssa.

6.3 Kalasto sekä kalakantojen hoito
6.3.1 Kalalajit, niiden hyödynnettävyys sekä hoidon tarve
Ahven
Ahven lisääntyy luonnostaan kaupungin vesialueella. Ahven esiintyy ja hyödyntää monipuolisesti eri vesialueita.
Kannat ovat vahvat ja kestävät monipuolista verotusta. Hoitotoimenpiteenä lisääntymisympäristöjen kartoittaminen ja säilyttäminen.
Kalastustavat: Pilkki, onki, viehe, katiska, verkko ja rysä.
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Kuva 7: Juho Kuukasjärvi.

Hauki
Hauki lisääntyy luonnostaan kaupungin vesialueella. Haukea tavataan kaikilla vesialueilla ja kannat kestävät
kalastusta. Hoitotoimenpiteenä lisääntymisympäristöjen kartoittaminen ja niiden säilyttäminen. Alamitan/ylämitan säätämistä voi harkita, mikäli kalastuspaine kasvaa esim. kalastustekniikoiden tai voimakkaan verotustrendin myötä.
Kalastustavat: Viehe, katiska, verkko ja rysä.
Kuha
Kuha on melko suosittu vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen kohdelaji. Kuhakanta on peräisin vuosittaisista
istutuksista. Luonnonlisääntymisestä kaupungin vesialueilla ei ole varmuutta. Oulujoen vesistö tuonee kuhaa
jokisuulle istutusten lisäksi. Mikäli kannan tuottoa halutaan kasvattaa, tulee nykyinen saalis selvittää esim. saaliskyselyn, saaliin ilmoittamisvelvollisuuden sekä valvonnan avulla. Nykysaaliin selvittämisen jälkeen harkittavissa mm. alamitan nosto 45 cm:n (+solmuvälinnosto), mikä voi nostaa kuhakannan tuottoa (kg) ja tuottaa
suurempia kuhayksilöitä. Säätelyä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että verkon silmäkokorajoitus kuhalle
vaikuttaa muiden kalojen (ahven, siika) pyyntiin. Verkon solmuvälin tulisi käytännössä olla 55 mm, jottei alle 45
cm yksilöitä jäisi verkkoihin. Mahdolliset kutupaikat kartoitetaan.
Kalastustavat: Viehe ja verkko.
Kuhan istutuksia jatketaan. 1-kesäinen kuha 70 000 kpl, merialue, kustannus noin 11 000 € vuodessa.
Kirjolohi
Suosittu vapaa-ajan kalastuksen kohde jokialueella. Kaupungin suorittamia istutuksia jatketaan Sanginjokeen.
Lisäksi on velvoiteistutuksia 480 kg vuodessa. Sanginjokeen voidaan suunnitella erityiskalastusalueita, joilla
mahdollisuus korkeampiin lupatuloihin.
Kalastustavat: Viehe.
Jatketaan kalastuskokoisen kirjolohen istuttamista noin 11 000 euron edestä vuosittain.
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Lohi
Oulujoen lohikannan muodostavat vesivoimatuotannon velvoiteistutukset. Oulujoessa ei ole toistaiseksi lisääntymismahdollisuuksia kalateiden kehittämisestä huolimatta. Kaupungin rysäpaikat merellä mahdollistavat kannan hyödyntämisen lohenkalastuskiintiön haltijoille. Houkutteleva laji viehekalastukselle. Pyynti jokialueella kalastuslain rajoissa. Ei estettä kannan verottamiselle.
Kalastustavat: Viehe, rysä ja verkko.
Made
Ympärivuotisesti pyydettävä petokala. Perämeren madekannat taantuivat 2000-luvulle tultaessa. Madekantaa
on palautettu tuki-istutuksilla. Oulujoella madekantaa ylläpitää mahdollisesti yläpuolisista vesistä tulevat poikaset. Tuki-istutuksia voidaan toteuttaa, jos kanta taantuu.
Kalastustavat: Pilkki, madekoukku, verkko ja katiska.

Kuva 8: Juho Kuukasjärvi.

Muikku eli maiva
Merialueen muikkukantaa hyödynnetään troolaamalla ja nuottaamalla. Muikku kestää kalastusta ja sen käyttöä
tulisi markkinoida kaupunkilaisten ravinnonkäytössä.
Kalastustavat: Trooli ja nuotta.
Nahkiainen
Oulujoen nahkiaiskannat ovat vesivoimatuotannon velvoiteylisiirtojen pyynnin kohteena. Oulujoella nahkiaista
pyydetään lähes täysin ylisiirron tarpeisiin. Ruokakalana nahkiaisella on hyvä kysyntä ja sitä voisi markkinoida
Perämerellä esiintyvänä lajina enemmänkin. Vuosittain Merikosken velvoitteena ylisiirrettävä määrä on 50 000
nahkiaista. Ylisiirtoon sekä pienimuotoiseen käyttöön saalis on 30 000 – 60 000 yksilöä vuosittain.
Kalastustavat: Rysä ja merta.
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Vaellussiika
Vaellussiian lisääntyminen on istutusten varassa. Suuret hyljekannat verottavat vaellussiikakantoja huomattavasti ja hankaloittavat sen pyyntiä.
Kalastustavat: Rysä, verkko, pilkki, lippo ja viehe.
Karisiika
Karisiika lisääntyy merellä luontaisesti. Oulun kaupungin vesialueella lupaehdoissa määritetty verkon silmäkoko
estää käytännössä verkkopyynnin.
Kalastustavat: Ei
Taimen
Taimenkannat ovat pääasiassa velvoiteistutusten varassa. Luontaista lisääntymistä voi tapahtua Sanginjoessa
ja jatkossa myös Hupisaarten puroissa. Arvokas ja tavoiteltu laji. Jatketaan taimensmolttien istuttamista noin
11 000 euron edestä vuosittain.
Kalastustavat: Rysä, verkko, pilkki ja viehe (paitsi rasvaevällinen taimen).
Silakka
Silakkaa kalastetaan mereltä troolilla ja rysillä. Silakka kestää kalastusta. Silakkaa on saatavissa Oulun kaupungin kalasatamissa ja sen käyttöä tulee lisätä kaupunkilaisten ravinnossa.
Kalastustavat: Trooli ja nuotta.
Särkikalat ja muut vähän hyödynnetyt lajit
Mm. kuore eli norssi, särkikalat. Paljon hyödynnettävää potentiaalia kalavesien tuottavan käytön resursseiksi.
Kaupunki voisi edesauttaa ja osallistua hankkeisiin, joilla pyritään lisäämään vähän hyödynnettyjen kalojen
käyttöä.
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6.3.2 Kalavesien hoito – Istutukset ja muu hoito
Omien, vapaaehtoisten istutusten lisäksi kaupungin vesialueille kohdistuu viranomaisen määräämät Merikosken velvoiteistutukset (lohi, taimen ja siika). Kalatalousviranomaisen rooli velvoiteasioissa on valvoa sekä yleisen
edun että velvoitehoidon kalataloudellisen hyödyn toteutumista. Oulussa kalatalousviranomainen on Lapin
ELY-keskus.
Istutusmateriaali on tarkoitus hankkia Oulujoen vesistöalueelta, jolloin istukkaitten käyttöön ei tarvita erityislupia tai karanteeneja. Ensimmäisen hankintavuoden jälkeen kilpailutetaan toimitussopimukset tämän käyttö- ja
hoitosuunnitelman ajaksi.
Vapaaehtoiset kalavesien hoitotoimenpiteet suunnataan kaupungin omistamille vesialueille kaupungin omistajapolitiikan periaatteita noudattaen. Muilla vesialueilla hoitotoimenpiteisiin osallistutaan omistusosuuden
mukaisella suhteella, jonka osakaskunnan kokous on päättänyt.
Kalastuslupatuloilla rahoitetaan kalaveden omistajan eli Oulun kaupungin vapaaehtoiset kalakantojen hoitotoimet velvoitehoidon lisäksi. Vapaaehtoiset istutukset tehdään niillä kalalajeilla, joista saadaan paras tuotto ja
siten pääosa saaliista saadaan suhteellisen pieneltä merialueelta.
Oulun kaupungin keskimääräiset kalastuslupatulot ovat olleet viimeisen viiden vuoden aikana noin 37 000 € .
Kannattavin vapaaehtoinen istutuslaji on kuha ja jossain määrin meritaimen. Kalastuskokoisen kalan istuttaminen Oulujokeen ja Sanginjokeen tuottaa välittömän hyödyn, koska kalastuskokoisesta kirjolohesta saadaan
saaliiksi saman kesän aikana noin 90 %.
Vapaaehtoisia istutuksia toteutetaan 33 000 eurolla (alv 0 %) vuodessa seuraavasti:
1-kesäinen kuha noin 70 000 kpl, merialue, kustannus noin 11 000 €/v
2-vuotias meritaimen noin 6 000 kpl, merialue, kustannus noin 11 000 €/v
Kalastuskokoinen kala (kirjolohi) noin 2 500 kg, Sanginjoki, kustannus noin 11 000 €/v
Kalastuskokoinen kala (kirjolohi) noin 480 kg, Sanginjoki (Oulun Energian kustantama)
Lisäksi muiden tekeminä vuosittaiset velvoiteistutukset Oulun kaupungin omistamilla vesialueilla ovat seuraavat:
Vaellussiika, 1-kesäinen 253 000 kpl
Lohi, 2-v. 235 000 kpl
Meritaimen, 2-v. 80 000 kpl
Onkikokoiset istukkaat 450 kpl (Oulun Energia)

Kalavesien tilaa parannetaan seuraavilla tavoilla:



Kalojen luonnonlisääntymiseen sekä vaelluskalojen luontaiseen elinkiertoon tähtääviin hankkeisiin
osallistuminen tarpeen mukaan.
Kalastoon vaikuttavien kunnostushankkeiden toteuttaminen.
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6.4 Kalastuksenvalvonta
Vuoden 2018 kalastuskyselyssä lähes jokainen vastaaja toivoi lisää kalastuksenvalvontaa Oulun kaupungin vesialueille.
Vuodesta 2012 alkaen on kalastuksenvalvojan pitänyt suorittaa kalatalousviranomaisen valvoma kalastuksenvalvojan tutkinto. Kalastuksenvalvojalla on oltava vesialueen kalastusoikeuden haltijan valtuutus suorittaa kalastuksenvalvontaa. Valtuuttajan on ilmoitettava valvontavaltuutuksesta alueelliselle kalatalousviranomaiselle
eli Lapin ELY-keskukselle. Kalastuksenvalvojan on oltava käytökseltään asiallinen, alan lainsäädännön ja lupaehdot tunteva tunnollinen henkilö. Kalastuksenvalvonnan tarkoituksena on valvoa kalastuslainsäädännön ja
lupaehtojen noudattamista sekä neuvoa ja tiedottaa kalastajia
lainsäädännöstä ja kalastuksen lupaehdoista.
Oulun kaupungin omistamilla vesialueilla kalastuksenvalvontaa suorittavat kaupungin palveluksessa olevat työntekijät ja
ulkopuoliset sopimusvalvojat. Valvojille järjestetään vähintään
joka toinen vuosi koulutustilaisuus, jossa käsitellään lainsäädännön muutoksia ja kaupungin vesialueita koskevat kalastuksen lupaehdot. Ulkopuolisille valvojille maksetaan kulukorvaukset, mm. polttoainekulut. Kalastuksenvalvontaan osoitetaan
enintään 10 % lupatuloista eli noin 3 700 €/vuosi tämän käyttöja hoitosuunnitelman voimassaoloaikana.
Kalastuksenvalvontasopimukset ja -valtuutukset valvontaan tehdään määräaikaisina. Valvonnan ja valvojasopimusten perusteena
tulee olla toiminnan laadullinen tarkastelu eli valvontakerrat, valvonnan kattavuus ajallisesti ja alueellisesti sekä erityistarpeissa valvonnan kohdentaminen. Valvonnan kannalta keskeisiä vesialueita
ovat Oulujoen suisto, Hartaanselkä, merialue Oritkarin ja Rajahaudan
välisellä alueella, Oulujoki Pikkaralaan saakka sekä Sanginjoen Lemmenpolku.
Kuva 9. Talvinuottausta (Oulun kaupungin mediapankki).
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7. KUULEMISESSA SAADUT PALAUTTEET
Työryhmä pyysi lausunnot ja mielipiteet käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnoksesta seuraavilta tahoilta: Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry., Luonnonvarakeskus, Oulun Seudun ympäristötoimi liikelaitos, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Lapin Ely-keskus, Metsähallitus, Haukiputaan jakokunta, Martinniemen kyläyhdistys, Oulun seudun Leader, ja Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaan piiri.
Saadusta palautteesta koottiin seuraava yhteenveto:
-

Pelkästään joidenkin kalalajien istutuksiin keskittyminen ei ole riittävää. Vesistön tilaa ja kalaston
luontaista lisääntymistä tukevia suunnitelmia ja toimenpiteitä on otettava enemmän huomioon.

-

Kaupunginojaa pitäisi tässä dokumentissa esittää seuraavaksi isommaksi kunnostuskohteeksi.

-

Vaellusesteiden poiston tulisi olla kuntien ensisijainen tavoite.

-

Kuhankalastuksen säätely verkon silmäkoolla tai alamitan nostolla ei ole perusteltua, koska kuhakanta on Oulun merialueella istutettua.

-

Maivan ja silakan verkkopyynnin voisi sallia rajoitetusti myöhään syksyllä.

-

Kaupunki voisi selvittää vähäarvoisten merialueellamme voimakkaasti kasvaneiden särkikalakantojen
hyödyntämistä laitoskeittiöissä.

-

Kalavesien suunnittelussa esille tuodut toimenpiteet kuten ahvenen, kuhan ja hauen lisääntymisympäristöjen kartoitus sekä Sanginjoen erityiskalastusalueen suunnittelu pitäisi aikatauluttaa tarkemmin.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut kiittää saadusta palautteesta. Esitetyt toiveet ja näkemykset tullaan ottamaan huomioon tulevissa suunnitelmissa ja toimenpiteissä niiltä osin kuin tähän kalataloudelliseen suunnitelmaan ei ole sisällytetty.
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8. YHTEENVETO
Oulun kaupungin omistamille vesialueille on tehty kalataloudellista käyttöä ja hoitoa ohjaavia suunnitelmia
vuodesta 1984 alkaen. Ne mahdollistavat kalatalouden toimintojen ja talouden suunnittelun vuotuiseen talousarvioon sekä istutusmateriaalin hankintaan siten, että Oulun kaupunki on voinut tehdä kolmivuotisia kalojen
istutussopimuksia tarpeen mukaan. Nyt esitettävä kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 20192023 on järjestyksessään kahdeksas Oulun kaupungin omistamien vesialueiden kalatalouskäyttöä koskeva
suunnitelma.
Tämän suunnitelman käyttöönotosta päättää yhdyskuntalautakunta. Ennen lautakuntakäsittelyä käyttö- ja hoitosuunnitelmasta on pyydetty lausunnot ja mielipiteet seuraavilta tahoilta: Perämeren kalatalousyhteisöjen
liitto ry., Luonnonvarakeskus, Oulun Seudun ympäristötoimi liikelaitos, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, lapin
Ely-keskus, metsähallitus, Haukiputaan jakokunta, Martinniemen kyläyhdistys, Oulun seudun Leader, ja Suomen
luonnonsuojeluliitto Pohjois -pohjanmaan piiri.
Oulu omistaa vesialueita noin 6 500 ha, joista merialuetta ja jokisuistoa on noin 5 600 ha. Sisävesialueita on
noin 900 ha, joista kalastuskohteina tärkeimmät ovat Oulujoki, Sanginjoki, Pyykösjärvi, Valkiaisjärvi ja Niilesjärvi.
Oulujokea on noin 450 ha, Sanginjokea noin 70 ha ja pienten järvien osuus yhteensä on noin 380 ha.
Oulun kaupunki edistää omistamiensa vesialueiden kalastusmahdollisuuksia tämän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Tämän lisäksi Oulun kaupunki on mukana seuraavissa kehittämishankkeissa, joihin on myös
panostettava sekä taloudellisesti että henkilöresurssein.
Kalatalouden kehittämishanke
Oulun kaupunki on mukana Perämeren rannikon kalatalousryhmän toiminnassa. Perämeren rannikon kalatalousryhmä on yksi manner-Suomen yhdeksästä kalatalouden paikallisesta toimintaryhmistä, joiden tehtävänä
on kehittää kalataloutta (kaupallinen kalastus, vesiviljely ja kalan jalostus) alueelle laaditun strategian mukaisesti. Kalatalousryhmän kokonaisrahoitus vuosille 2015-2020 on n. 1 miljoonaa euroa, josta alueen kunnat maksavat n. 130 000 euroa. Loppu rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Oulun kaupunki osuus
kuntarahasta on 1 700 euroa/vuosi. Kuntarahaa käytetään kalatalousryhmätoiminnan hallinnointiin.
Perämeren rannikon kalatalousryhmän kehyksestä rahoitetaan kalatalouteen liittyviä kehittämishankkeita. Yhtenä hankkeena on Kalatalouden kehittämishanke, joka tarjoaa neuvontaa kalatalouden toimijoille ja alueen
kunnille mm. rahoitukseen liittyen. Hankkeen puitteissa järjestetään koulutuksia, opintomatkoja ja infotilaisuuksia toimijoilta tulevien tarpeiden mukaan.
Iijoen Otva-hanke
Iijoen Otva oli kolme vuotta kestävä EU-rahoitteinen hanke, jonka päärahoitus tuli ELY-keskuksen (EAKR)
kautta. Muita rahoittajia olivat PVO-Vesivoima Oy, Oulun kaupunki, Iin kunta, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, Kuusamon kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Otva-hanke päättyi 14.10.2018. Hankkeessa on
muodostunut yhteinen Iijoen vesistövisio. Yhteinen vesistövisio on toimintaohje, jossa hankkeen neuvottelukunnan toiminnan kautta on laadittu visio Iijoen vesistön tavoiteltavasta tulevaisuudesta, joka osaltaan suuntaa
alueelle kohdistuvia kehittämistoimia ja konkreettisia hankkeita.
Iijoen vaelluskalakärkihanke
Otva-hankkeen rinnalla Iijoen asioita on viety eteenpäin vaelluskalakärkihankkeessa, joka on Suomen suurin
vaelluskaloihin kohdistuva hankekokonaisuus, jonka puitteissa elvytetään lohi- ja meritaimenkantoja. Hanke
toteutetaan osana hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta. Pitkän aikavälin tavoitteena on vaelluskalojen
luontainen elinkierto ja vapaa liikkuvuus sekä ylä- että alavirtaan. Iijoen alaosalla tuetaan myös nahkiaisten ja
vaellussiian elinolosuhteita. Kärkihankekokonaisuuden rahoitus on yhteensä 4,3 miljoonaa euroa.
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Iijoki-sopimus
Otva-hankkeen päätyttyä työtä jatketaan nk. Iijoki-sopimuksen puitteissa (Iijoki-sopimus, sopimus Iijoen vesistövision toteutuksesta 2019-2023). Iijoki-sopimuksella sitoudutaan Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman
toteuttamiseen sekä vaadittavan resurssin sijoitukseen ja rahoitukseen. Sopimus antaa edellytykset neuvottelukunnan toiminnan jatkumiselle ja siinä sovitaan myös hankkeiden toteutus- ja rahoitusperiaatteista. Sopimuksen osapuolia ja rahoittajia ovat: PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki
Oy), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Iijoen vesistöalueen seuraavat kunnat: Iin kunta, Oulun kaupunki,
Pudasjärven kaupunki ja Taivalkosken kunta.
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9. KESKEINEN SANASTO
Aktiivinen pyydys
Virveli, perho- tai onkivapa, pilkki, lippo, nuotta tai
trooli.

Kaupallinen kalastaja
Ennen nimikkeellä ammattikalastaja. Luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö, joka on merkitty kaupallisen kalastustoiminnan harjoittajista pidettävään
rekisteriin. Kaupalliset kalastajat jaetaan ryhmiin I
ja II. Tarkemmin kaupallinen kalastaja määritellään
MMM:n asetuksessa (23.11.2015/1349) kaupallisista kalastajista.

Kalakanta = tietyllä alueella vapaasti liikkuvien eri
kalalajien populaatioiden hyödyntämiskelpoinen
osajoukko, tyypillisesti pyyntikokoiset yksilöt.
Kalapopulaatio = tietyllä alueella vapaasti liikkuva
tietyn kalalajin potentiaalisesti keskenään lisääntyvien yksilöiden joukko. Populaatioon sisältyvät
kaikki yksilöt nuorimmista vanhimpiin. Samalla vesialueella voi esiintyä saman lajin useita populaatioita. Esim. siiasta voi esiintyä useita eri muotoja,
joilla on erilainen elinkierto ja lisääntymisajat ja paikat.

Kotitarvekalastaja
Henkilö, joka kalastaa itselleen/perheelleen. Ei kalasta kaupalliseen myyntiin.

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

Kalastuksen ohjaus = kaikki päätökset, mukaan lukien niiden valmistelu ja niistä seuraavat toimenpiteet, joilla pyritään säätelemään tietyllä vesialueella
tapahtuvan kalastuksen määrää ja laatua. Tähän sisältyvät HEK:n luvuissa 4–10 mainitut kalastukseen
suoraan tai välillisesti.

Matkailukalastus
Kalastus tapahtuu muun matkailun ohessa
Kalastusmatkailu
Kalastaja matkustaa kalastaakseen tietyssä kohteessa

Kalastusoikeus = omaisuuden laji, vesialueen
omistusoikeuteen sisältyvä suojattu valta harjoittaa
kalastusta määrätyllä vesialueella. Siihen kuuluvat
oikeus vesialueen kalakannan taloudelliseen hyväksikäyttöön ja oikeus järjestää vesialueen käyttö ja
hoito (esim. PeVL 8/1006).

Merta
Virtavesissä käytetty ilman aitaa oleva nielullinen
pyydys.
Paunetti
Kelluva avoperärysä, jossa ei ole vanteita.
Pitkäsiima
Seisova kalapyydys, koostuu selkäsiimasta ja siitä
lähtevistä tapsisiimoista. Tapsin päässä on koukku,
johon tulee syötti.

Kalataloudellinen neuvottelukunta
Neuvoa-antava, harrastajista muodostuva kalataloudellinen toimielin, joka käsittelee ja ottaa kantaa kaupungin kalatalouden hoitoon. Onko kokoontunut/onko toiminnassa?

Rysä/luokkirysä
Kalapyydys, jossa on ohjeaita, potkut sekä vanteilla vahvistettu kalapesä. Yleensä langasta kudottu. Luokkirysä on pieni, pohjaan laskettava, kutukalan pyydys matalassa vedessä ja jään alla.

Kalatalousviranomainen
1. Maa- ja metsätalousministeriö/luonnonvaraosasto
2. ELY-keskuksen kalatalousyksikkö
Katiska
Metallilangasta tehty tavallinen kalastusväline,
joka tehdään yleensä rautalankaverkosta, siinä on
yksi tai kaksi pesää.

Pöhnä
Pieni mertatyyppinen kevätahvenen pyydys.
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Seisova pyydys
Paikalleen pyyntiin laskettu kalanpyydys kuten
verkko, pitkäsiima tai muu koukkupyydys, rysä, katiska tai muu sulkupyydys.

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

Valtion kalastonhoitomaksu
Kalastonhoitomaksu on valtion veroluontoinen
maksu. Maksu pitää suorittaa, jos on 18-64 -vuotias ja harrastaa muuta kalastusta kuin yhdellä vavalla pilkkimistä, onkimista tai silakan litkaamista.
Maksu on suoritettava, vaikka kalastaisi vain
omalla vesialueella.

Verkon solmuväli/silmäkoko
Verkon solmusta solmuun vedetyn langan pituus
millimetreinä. Silmäkoko on 2 x solmuväli - 4 mm
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