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Kalastussääntöjä ja lupien hinnat
otteita tulevasta Tenoinfo 2017 -esitteestä
III Ulkopaikkakuntalaisten kalastussääntöjä Tenojoessa

Tenojoen rajajokiosuudella on voimassa vuonna 2017 Suomen ja Norjan välillä tehty
sopimus Tenon kalastuksesta ja sopimukseen liittyvä kalastussääntö.
Kalastussääntö koskee kalastusta Tenojoen pääuomassa rajajokialueella.
Yleisiä sääntöjä

Kalastussäännön määräyksiä sovelletaan Suomelle ja Norjalle kuuluvaan osaan
Tenojokea, Inarinjokea ja Kietsimäjokea siltä osin kuin joet muodostavat Suomen ja
Norjan valtakunnanrajan.

Kalastettaessa rajajokiosuudella sovelletaan kalastuksenhoitomaksuvelvollisuuteen
sen osapuolen lainsäädäntöä, jonka alueelta lupa lunastetaan. Eli Suomesta
ostetulle luvalla tarvitaan vain suomalainen kalastonhoitomaksu (18-64 vuotiaat).

Kalastus on sallittu kesäkuun 10. päivästä elokuun 10. päivän loppuun.

Rantakalastusvuorokausi alkaa klo 23 ja päättyy seuraavana päivänä klo 16 Suomen
aikaa.

Venekalastusvuorokausi alkaa klo 19 ja päättyy seuraavana päivänä klo 19 Suomen
aikaa. Kello 19–7 välisenä aikana kalastettaessa veneessä on oltava paikallinen
soutaja. Alakönkäällä Boratbokcan ja Bildanguoikan välisellä alueella veneessä on
aina oltava paikallinen soutaja.

Viikoittainen rauhoitusaika on voimassa koko kalastuskauden sunnuntaista klo 19
maanantaihin klo 19 Suomen aikaa.
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Kalastusluvat on kiintiöity viikoittain ja vyöhykkeittäin ja jaettu päivittäisiksi
lupavuorokausiksi.

Kalastajalla on velvollisuus ilmoittaa saaliinsa. Saalisilmoitus tulee tehdä myös siinä
tapauksessa, että saalista ei ole saatu.

Kalastus on sallittu vain vavalla ja vieheellä. Katkaravun, kalan ja madon käyttö
syöttinä on kielletty.

Lohen, taimenen, nieriän ja harjuksen alamitta on 30 senttiä. Kalan pituus mitataan
yläleuan kärjestä pyrstön kärkeen. Alamittainen kala on viipymättä laskettava takaisin
veteen riippumatta siitä, onko kala elävä vai kuollut.

Talvikko on edellisenä syksynä kutenut laiha ja huonokuntoinen lohi, joka on
vaeltamassa takaisin mereen. Talvikko on rauhoitettu, ja se tulee viipymättä laskea
takaisin veteen.
Saaliiksi saadut vieraslajit – esimerkiksi kyttyrälohi ja kirjolohi – on välittömästi
tapettava.
Kalastusluvat

Kaikilla Teno-, Inarin- ja Kietsimäjoen kalastajilla ja kalastukseen osallistuvilla (myös
soutajilla) tulee olla kalastuslupa. Kalastusluvan voi ostaa Suomen tai Norjan
verkkokaupoista osoitteista: www.tenonkalaluvat.fi ja

https://tana.lakseelv.no/welcome.php). Kalastuslupa on henkilökohtainen eikä sitä
voi myydä eteenpäin tai siirtää toiselle kalastajalle.
Suomessa ja Norjassa noudatetaan maan omia sääntöjä luvan lisäksi tarvittavan
kalastonhoitomaksun suhteen.

Vene- ja rantakalastusluvat on kiintiöity viikoittain ja kalastusvyöhykkeittäin.
Vyöhykkeet noudattavat Suomen osakaskuntajakoa. Lupien saatavuus eri viikoille ja
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kalastusvyöhykkeille selviää lupia myyvistä verkkokaupoista, ja ajantasainen
lupatilanne päivittyy verkkokauppoihin. Myytävät vene- ja rantakalastusluvat on jaettu
Suomen ja Norjan kesken. Suomen lupakaupasta on myös suora linkki Norjan
lupakauppaan ja päinvastoin.

Luvat ostetaan verkkokaupasta ja varsinainen lupa tulostetaan paikan päällä
Tenojokivarren lupapisteissä. Lupa tulostetaan luvan ostamisen yhteydessä saadun
koodin perusteella. Lupakaupasta ostetut luvat tulostetaan lupapisteessä Suomen
puolella, Norjan verkkokaupasta ostetut luvat Norjan puolella.
Lista Suomen lupapisteistä löytyy esitteen takakannesta (sivun lopusta).
Luvan tulostuksen yhteydessä lupapisteessä tarkistetaan, että kalastusvälineiden
puhtaus täyttää Tenojoen vesistön vaatimukset. Välineiden puhtaus on erittäin
tärkeää, jotta lohikannalle kohtalokkaan Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen
Tenon vesistöön pystytään jatkossakin torjumaan.

Venekalastuslupien hinnat euroa:
Jakso
10.6.–16.6.
17.6.–23.6.
24.6.–30.6.
1.7.–7.7.
8.7.–14.7.
15.7.–21.7.
22.7.–28.7.
29.7.–4.8.
5.8.–10.8.

Nuorgam
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Vetsikko

Utsjoki

50
60
80
80
80
60
60
60
50

60
60
60
60
50
50
50
50
50

Outakoski ja
Inarijoki
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Venekalastuslupa on voimassa sekä Suomessa että Norjassa, joten sillä voi kalastaa
koko jokiuoman leveydeltä kyseisellä kalastusvyöhykkeellä.
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Rantakalastuslupien hinnat euroa:
Jakso

Nuorgam Vetsikko Utsjoki

10.6.–16.6.

45

40

Outakoski Inarijoki
pääuoma
45
60
40

17.6.–23.6.

45

50

45

60

40

24.6.–30.6.

45

60

45

60

40

1.7.–7.7.

45

60

45

60

40

8.7.–14.7.

45

60

35

60

40

15.7.–21.7.

45

50

35

60

40

22.7.–28.7.

45

50

35

60

40

29.7.–4.8.

45

50

35

60

40

5.8.–10.8.

45

40

45

60

40

Edellisistä hinnoista poiketen alle 18-vuotiaan henkilön lunastamasta
venekalastusluvasta peritään 40 euron maksu ja rantakalastusluvasta 25 euron
maksu.

Rantakalastuslupa on voimassa vain siinä valtiossa, mistä se on ostettu. Suomesta
ostetulla rantakalastusluvalla saa siis kalastaa vain Suomen puolella luvan
oikeuttamalla kalastusvyöhykkeellä.
HUOM: Kalastusvyöhykkeistä on tulossa kartta esitteeseen.

Teno- ja Inarijokien lohipitoisten sivujokien suualueiden kalastusta on rajoitettu
erityismääräyksellä, joka koskee sekä vene- että rantakalastusta. Kalastus on
kielletty 200 metrin etäisyydellä lohipitoisen sivujoen suusta. Akujoella, Levajoella ja
Laksjoella rauhoitus ulottuu 300 metrin päähän sivujoen suusta.
Suomen puolella rajoituksen piirissä olevia sivujokia ovat:
Tenojoessa: Vetsikkojoki, Utsjoki, Kuoppilasjoki, Niljoki, Akujoki
Inarinjoessa: Karigasjoki, Vuomajoki
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Norjan puolella rajoituksen piirissä olevia sivujokia ovat:
Tenojoessa: Laksjoki, Levajoki, Baisjoki, Valjojoki, Karasjoki
Inarinjoessa: Iskurasjoki, Gorzejoki
Perhokalastus rannalta
Rantakalastuslupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja perholla ilman kohoa ja
heittopainoa eli perhokalastukseen tarkoitetuilla välineillä. Rajajokialueella
perhokalastus rannalta on sallittua koko jokiosuudella lukuun ottamatta edellä
mainittujen sivujokien suualueita. Rantakalastuslupa on voimassa yhdellä
kalastusvyöhykkeellä ja vain siinä valtiossa, josta se on ostettu.
Alle 16-vuotiaat kalastajat saavat kalastaa rannalta myös perholla ja koholla eli
käyttää uistinvälineitä perhon heittämiseen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat normaalin
rantakalastusluvan.
Uistinkalastus rannalta
Rantakalastus uistimella on sallittu Inarinjoella Matinkönkäästä ylävirtaan ja koko
Kietsimäjoella. Lisäksi uistinkalastus on sallittu maastossa olevien kylttien mukaisesti
erillisillä alueilla Alakönkäällä, Yläkönkäällä ja Matinkönkäällä. Kaikilla
uistinkalastusalueilla saa myös kalastaa perholla kohoa ja painoa käyttäen.
Kalastus veneestä
Lohen soutukalastus on mahdollista koko rajajokiosuudella lukuun ottamatta edellä
mainittujen sivujokien suualueita. Venekalastuslupa on voimassa yhdellä
kalastusvyöhykkeellä molempien valtioiden alueella, eli soutukalastusta voi harjoittaa
koko jokiuoman leveydeltä.
Kello 19–7 välisenä aikana kalastettaessa veneessä on oltava paikallinen soutaja.
Alakönkäällä Boratbokcan ja Bildanguoikan välisellä alueella veneessä on aina
oltava soutajana paikallinen.
Veneestä kalastaessa saa olla kerrallaan käytössä enintään kolme vapaa, joista
jokaisessa saa olla yksi viehe tai perho.
Muita rajoituksia ranta- ja venekalastukseen
1. Kalastus ja kalastusvälineiden laskeminen veneestä moottorin käydessä sekä
virtaan paikoilleen ankkuroidusta veneestä on kielletty.
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2. Kalastus on kielletty patojohteiden sisäpuolella sekä padon alapuolella alle 50
metrin päässä padon suusta, ja alle 10 metrin päässä padon sivulla.
3. Kalastus on kielletty alle 10 metrin päässä seisovasta verkosta.
4. Sillalta kalastaminen on kielletty.

Tenojoen kalastuslupien lupapisteet
Myyjä/yritys

Myyntipaikka Puhelin

•

Kalastajan Majatalo Karigasniemi

•

Juha Lohi Seitala (016) 676 405, 0400 894 114

•

Tenon Tunturituvat Ky Tanssijoki 040 753 3818, 0400 167 521

•

Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu Yläköngäs, 0400 998 150

•

Lomakylä Valle Utsjoki, 0400 948 210

•

Uulan Säästö Utsjoki (016) 677 105

•

Tenon Lohituvat, Niemelä (016) 677 138, 040 587 9097

•

Pub Restaurant Rastigaisa, Utsjoki 040 700 8154

•

Vetsituvat Vetsikko 0440 678 805

•

Vetsikon leirintämökit Vetsikko, 0400 617 016

•

Tenon Lohiranta Niittyranta, 040 671 5800

•

Nuorgamin Lomakeskus Nuorgam, 0400 294 669

040 484 8171

