
 KALA-APAJAMont a–Pyhäkosken

Virkistyskalastusopas 2016

Muhoskylän kalastuskunta

Montta–Pyhäkosken kala-apaja

Lemmenpolku

Veneenlaskupaikka,
tulittelupaikka, laavu Veneenlaskupaikka

Taukopaikka

Tulistelupaikka
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Kalastus- ja tulistelupaikka. 
Valmistuu kesällä 2016.

Kalastuslaituri.  
Vanha uittoränni.



Montta-Pyhäkosken Kala-apajan alue on merkitty Oulujoen 

rantaan kylteillä ja kuvattu oheisessa kartassa. Kalastus-

kauden avajaistapahtuma on la 21.5. klo 10.00.

Luonnon kalakannan ja ns. velvoiteistutusten lisäksi vesi-

alueelle istutetaan runsaasti pyyntikokoista taimenta ja kir-

jolohta. Istutukset tehdään hankerahoituksella ja Muhosky-

län Kalastuskunnan lupatuotoilla.

Kalastusluvat
Kalastukseen alueella oikeuttaa Muhoskylän kalastus-

kunnan lupa. Luvalla saa kalastaa Oulujoen pääuomassa 

OSAOn Koivikon oppilaitoksen kohdalta Pällin voimalaitok-

selle saakka, Muhosjoessa Tupunkylän siltaan saakka, ja 

Poikajoessa Utajärven kunnan rajaan saakka.

3 vrk lupa maksaa 15 euroa ja kausilupa 30 euroa (hinnat 

sis. ALV).

Lupamyynti
• Teboil Muhos, Rovastinojantie 2, puh. 08 533 2126

• Neste Muhos, Ratatie 38, puh. 010 2790 900

• Montan leirintäalue, Kieksintie 209, puh. 010 322 5100

Rajoitukset
• Vesialueella rasvaeväleikatun järvitaimenen alamitta on 

40 cm

• Luonnon lohen ja taimenen alamitta on 60 cm

• Kuhan alamitta 42 cm

• Enintään neljä vapaa / vene

• Enintään kolme lohikalaa / henkilö / kalastuskerta

• Kalastus seisovilla pyydyksillä (verkot, katiskat jne.)

kielletty

• Plaanareitten käyttö kielletty

• Tahnapallot ja mato-onginta kielletty

Valvomme sääntöjen ja hyvän kalamiestavan noudattamista.  

Toivomme Sinunkin toimivan sen hyväksi, ja kiitämme siitä!

Veneily
• Veneenlaskupaikat löytyvät Montan voimalaitoksen mo-

lemmin puolin (ks. kartta).

• Rantautua voi tarvittaessa Montan leirintäalueen kohdalle  

(ei saunarantaan).

• Vuokravenettä voi tiedustella Montan Leirintäalueelta ja  

OS Retkipalveluilta.

Majoituspalvelut lähistöllä
• mökkejä, asuntovaunu- ja telttapaikkoja: Montan Leirintä-

alue, www.montta-activecamping.fi

• maatilamajoitusta: Wanha Tylli, www.wanhatylli.fi

• B&B -palveluja: Laukanranta, www.laukanranta.fi

• Majoitusta ryhmille: Hartikan kartano,  

www.facebook.com/HartikanKartano

• vuokramökki: Oulujokilaakson Golf,  

www.oulujokilaaksongolf.fi

Muita palveluja
Monipuolisia ohjelmapalveluja, ravintolapalveluja, tiloja  

tapahtumille, tilaussaunoja paljuineen, korkeatasoiset seik- 

kailuradat isoille ja pienille, fat bikeja, kanootteja, suppi- 

lautoja, lapsiystävälliset luonnonvesiuima-altaat ym. 

www.montta-activecamping.fi

Kalastukseen ja retkeilyyn liittyviä palveluja (mm. kalaopas, 

eräkurssit). www.osretkipalvelut.fi

Tutustumiskohteita lähistöllä
Muhoksen nähtävyyksistä ja käyntikohteista saat tarkem-

paa tietoa osoitteessa www.muhos.fi/matkailijalle.

Kalastuspaikan läheisyydestä löydät mm. seuraavaa:

• Rokua Geoparkin luontopolku Lemmenpolku Montan 

leirintäalueelta Pyhäkosken voimalaitokselle; polulta 

pääsee joelle kalastamaan

• Koivu ja tähti -sadun tapahtumapaikka Toppeliuksen 

Muistokivi

• Aarne Ervin arkkitehtuurista tunnettu Leppiniemen 

voimalaitosyhdyskunta

• sähkövoimamuseo ja Pyhäkoski, yksi Suomen suurim-

mista vesivoimalaitoksista

• Pay and play -golfkenttä,  

Oulujokilaakson Golf

• Oulujokilaakson Terva- 

reitistö, vaellusreitti  

Oulusta Rokualle
Tervetuloa kalaan!


