
Oulujärven retkeilyalue sijaitsee Oulujärven Niskanselän ja Manamansalon saaren 

maa- ja vesialueilla, noin 80 km Kajaanista länteen ja 150 km Oulusta itään. Alue on 

osa Rokua Geoparkia, joka kuuluu UNESCON kansainväliseen geologisten kohteiden 

verkostoon. Retkeilyalueella on kivikkoisia luotoja, upeita hiekkarantoja, kirkasvetisiä 

lampia ja karuja mäntymetsiä. Luontoharrastuksiin on erinomaiset mahdollisuudet.  

Karua kauneutta
Tuuli, aallot ja järven vedenpinnan 

säännöstely sekä talviset jäämassat 

muokkaavat Oulujärven rantoja. 

Hiekkaisella harjualueella menestyvät 

karuja olosuhteita kestävät ja kuivuutta 

sietävät lajit. Karuudestaan huolimatta 

järviluonto on ympärivuotinen 

aarreaitta; lumoaa kauneudellaan ja 

tarjoaa runsaasti elämyksiä sekä 

kala-, marja- ja sienisaaliita kulkijalle.  

Eväät reppuun ja retkelle
Manamansalossa risteilee paljon teitä 

ja polkuja, joista merkittyjä reittejä 

on yhteensä 14 km. Reitit on merkitty 

maastoon sinisin maalimerkein. Lisäksi 

Kuoston saareen on merkitty punaisella 

neljän kilometrin pituinen reitti. 

Retkeilyreittien varrella ja saarissa on 

monenlaisia tulipaikkoja sekä kalastus-

mahdollisuuksia, joten alueella riittää 

tekemistä useiksi päiviksi. Retkeilyalu-

een saariin pääsee niin meloen kuin 

omalla veneellä.

Kalasta Kainuun merellä tai 
kirkasvetisillä lammilla
Kalastusmahdollisuuksia on sekä kalai-

salla Oulujärvellä että Manamansalon 

kirkasvetisillä lammilla. Virkistyskalastus-

alueeseen kuuluu yli kymmenen lampea. 

Luontaista kalastoa täydennetään 

säännöllisesti lohikalojen poikasistutuk-

silla. Osaan alueen lammista istutetaan 

pyyntikokoista taimenta ja kirjolohta. 

Kalastusluvat voi ostaa mm. alueella 

sijaitsevalta leirintäalueelta, kännykällä 

tai netistä.

 

 Ohjeita retkeilyalueella   
 liikkumiseen

 OULUJÄRVEN RETKEILYALUEELLA ON  
 SALLITTUA
•  liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen 

 ja meloen.

• marjojen ja ruokasienten poimiminen.

• tilapäinen leiriytyminen saarissa,  

 Manamansalossa vain leirintäalueella. 

• onkiminen ja pilkkiminen lukuun 

 ottamatta erillisiä rajoitusalueita.

 

 RAJOITETTUA
•  avotulenteko on sallittu vain sitä varten  

 rakennetuilla paikoilla.

•  kalastus on sallittua asianmukaisilla  

 luvilla.

 KIELLETTYÄ
•  avotulenteko metsäpalovaroituksen  

 aikana myös tulentekopaikoilla.

•  maa- tai kallioperän vahingoittaminen

•  moottoriajoneuvolla ajo siihen 

 osoitettuja teitä lukuun ottamatta.

•  roskaaminen ja rakenteiden 

 vahingoittaminen.

•  koirien vapaana pitäminen muutoin  

 kuin metsästyksen yhteydessä.

•  omien veneiden ja kanoottien 

 tuominen alueen lammille. 
 
 ROSKATON RETKEILY
•  Sen, minkä viet maastoon, jaksat tuoda  

 myös sieltä pois.

•  Biojätteet voit laittaa taukopaikkojen  

 komposteihin.

•  Polta tulentekopaikalla nuotiossa vain  

 puhdas paperi tai pahvi.

•  Siivoa aina omat ja tarvittaessa myös  

 muiden jätteet.

 Oulujärven saarten ja monien rantojen  

 maasto on helposti kuluvaa. Kulje mie- 

 luiten poluilla.  

 

 LISÄTIETOJA
 Luontokeskus Petola 

 puh. 0205 63 6380, petola@metsa.fi

 www.luontoon.fi, www.retkikartta.fi,  

 www.eraluvat.fi, www.rokuageopark.fi
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Oulujärven retkeilyalue
•  Perustettu vuonna 1993

•  Pinta-ala on 78,3 km², josta 

 maa-alueita 14 km²

• Aluetta hoidetaan luonto- ja 

 maisema-arvot huomioiden.

•  Metsähallituksen luontopalvelut 

 vastaa alueen retkeilyreiteistä 

 ja rakenteista. 
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