
Pudasjärven kaupungin keskustaajamasta ja ympäristöstä löytyy va-
pakalastajille sopivia joki- ja järvikalastuspaikkoja. Taajaman vieressä 
virtaava Iijoki tarjoaa mahdollisuuden koskikalastukseenkin ja järvi-
kalastuksen parissa voi viettää aikaansa lähiympäristössä sijaitsevien 
Pudasjärven, Tuulijärven, Kivarinjärven ja Keskijärven sekä Latvajärven 
alueilla. Alueen kalavesien mahdollisiin saaliskaloihin kuuluvat vesistös-
tä riippuen muun muassa hauki, ahven, harjus, taimen, kuha ja eri särki-
kalat (mm. säyne, lahna, särki). 

Lisätietoja Pudasjärven kylän osakaskunnan kalastusmahdollisuuksista ja lä-
hiympäristön palveluista löydät internetistä: www.iijoenvesilla.fi > Kalapaikat 
> Osakaskuntien kalavedet > Osakaskunnat kunnittain > Pudasjärvi > Pudas-
järvenkylän osakaskunta

Kalastettaessa heittokalastusvälinein 18-64 vuotta täyttäneillä tulee 
olla maksettuna myös valtion Kalastuksenhoitomaksu, joka on pidet-
tävä mukana kalastettaessa. Luvan voi hankkia internetistä osoitteessa:  
www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.

Pudasjärven kylän kalastusvesistöt ja -vesialueet ovat vapakalastus-
ta koskevien kalastuslupien sekä -sääntöjen osalta jaettu kahteen eri 
osaan. Pudasjärven keskustaajaman kohdalla ja sen yläpuolella virtaava Iijoen 
pääuoma on yläpuolisine koskialueineen ns. urheilukalastusluvan piirin 
kuuluvaa aluetta (Pudasjärven kylän koskikalastusalue). Valtion Kalastuksen-
hoitomaksu ei oikeuta viehekalastukseen tällä alueella. Koskikalastusalueen 
lupa-alueen alarajana Iijoessa on Oulu-Kuusamo -valtatien -maantiesilta (vt 
20) ja ylävirran suunnassa ylärajana on Pajulan rannan venelaskupaikka (lu-
pa-alueen yhteispituus noin 8,5 km). Koskikalastusalueen viehelupa oikeuttaa 
viehekalastukseen myös osakaskunnan kaikilla muillakin vesialueilla. 

Oulu- Kuusamo -maantiesillan alapuolella virtaava Iijoki ja kaikki muut osa-
kaskunnan vesialueet kuuluvat ns. osakaskunnan perusviehekalastuslu-
van piiriin. Näillä vesialueilla Valtion kalastuksenhoitomaksun lunastaneilla on 
oikeus viehekalastukseen yhdellä vavalla ja vieheellä. Järvialueilla jokamiesoi-
keuteen perustuva onginta ja pilkintä on ilmaista.

Kalastuskausi
Kalastus sallittu ympäri vuoden, osakaskunnan kalastuslupakausi päättyy 
vuosittain 31.3.

Sallitut kalastusmuodot
 Järvialueilla viehekalastus (uistin, perho) sekä onginta ja pilkintä. Iijoen kos-
ki- ja virtavesialueilla viehekalastus. Veneen ja perämoottorin käyttö sallittu. 
Iijoella ahvenen ja särkikalojen perinteistä mato-ongintaa voi harrastaa heit-
tokalastukseen soveltumattomilla vapavälineillä esimerkiksi Rajamaan Liikun-
tapuiston rannoilla (keskustaajaman puoleinen joen eteläranta) ja vesistörei-
tin alemmilla osuuksilla. 

Kalastusta koskevia rajoituksia
Harjus rauhoitettu 1.4.-31.5.Taimen rauhoitettu 1.9.-31.10. Lohi rauhoitettu 
ympäri vuoden. Iijoen koski- ja virtavesialueilla mato-onginta sekä elävän 
syötin ja syöttitahnojen käyttö kielletty. Iijoella harjuksen ja taimenen onginta 
sekä pilkintä kielletty.

Saaliskalojen alamitat
Harjus vähintään 35 cm, rasvaevätön taimen vähintään 50 cm, rasvaevällinen 
taimen vähintään 60 cm, kuha vähintään 42 cm. Alamittaiset kalat vapautetta-
va aina poikkeuksetta!

Kalaistutukset
Iijoelle harjuksen poikasten ja erikokoisten taimenien istutuksia, Kivarinjär-
veen 1-kesäistä kuhaa.

Pudasjärven kylän osakaskunnan viehekalastusluvat 
(uistin- ja perhokalastus)
Osakaskunnan kalastuslupien myyntipaikat: Neste Pudasjärvi (os. Pietarilan-
tie 46, p. 08 822 522), Pudasjärven keskustassa Anon Ase ja Tukku (os. Kaup-
patie 2, p. 040 0384 118).

Viehekalastuslupien hinnat
Vesi-alueiden osakkaat: Perusviehekalastuslupa: 3 € kausi, alle 16 v. -50 %. 
Pudasjärven kylän koskikalastusalueen viehelupa (sis. osakaskunnan kaikki 
vesialueet): 10 € kausi, alle 16 v. -50 %.

Pudasjärven kylän alueella asuvat: Perusviehekalastuslupa: 3 € kausi, alle 16 
v. -50 %. Pudasjärven kylän koskikalastusalueen viehelupa (sis. osakaskunnan 
kaikki vesialueet): 10 € kausi, alle 16 v. -50 %.

Vieraat ja kylän ulkopuolella asuvat: Perusviehekalastuslupa: 3 € kausi, alle 16 
v. -50 %. Pudasjärven kylän koskikalastusalueen viehelupa (sis. osakaskunnan 
kaikki vesialueet): 2 vrk 8 €, kuukausi 20 €, kausi 30 €. Alle 16 v. -50 %.

Lisätietoja kalastuksesta
Esimies: Jussi Timonen-Nissi, p. 0400 122 696, Varaesimies: Paul Määttä p. 0400 
767 802, sihteeri: Jouni Juusola, p. 040 500 6240.

Palveluja kalastuskohteissa
Venelasku- ja avotulentekopaikat:
Pudasjärvi (laavu- ja avotulentekopaikka, kuivakäymälä), Pudasjärvi / Naa-
pan saari (laavu- ja avotulentekopaikka). Mursunlampi / Pietarilan ranta 
(betonipohjainen venelaskuluiska, kesäaikana soutuveneiden säilytys, park-
kipaikka), Rimminkangas (soutuveneen vesillelaskupaikka, soutuveneiden 
säilytys, parkkipaikka), Rajamaan Liikuntapuisto (parkkipaikka), Pajulan 
ranta (sorastettu soutuveneen vesillelaskupaikka, avotulenteko- ja laavupaik-
ka, kuivakäymälä, parkkipaikka), Sivakkaojan suu (sorastettu soutuveneen 
laskupaikka, kesäaikana soutuveneiden säilytys). Koskenhovi (parkkipaikka 
Koskenhovinkujan varressa ennen piha-aluetta). Laidunalueen puisto (kesä-
aikana soutuveneiden säilytys, parkkipaikka).
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