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Tenojoen voimaansaattamislain (176/2017) 12 §:n mukaisten 
erityisen kalastuslupakiintiön lupien varaaminen vuonna 2020.  
(Tätä ohjetta voidaan tarvittaessa muuttaa tai täydentää myös 
kesken kalastuskauden) 
 
Kalastuslupien yleiset osto-ohjeet löytyvät osoitteesta: 
 
https://www.tenonkalaluvat.fi/Luvanostoohje.pdf 
 

Erityinen kalastuslupakiintiö 
 
Erityinen kalastuslupakiintiö tarkoittaa ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille tarkoitettua 
lupakiintiötä. Erityiskiintiöluvat ovat ehdoiltaan tavallisia matkailulupia edullisempia ja niitä saa varattua 
kirjautumalla lupakaupan tilat osioon ja toimimalla siellä olevien ohjeiden mukaisesti.  
 
Erityisen lupakiintiön luvat eivät ole tarkoitettu lupakaupasta niiden henkilöiden ostettavaksi, jotka asuvat 
vakinaisesti Tenojoen vesistöjen jokilaaksoissa ja joilla on mahdollisuus saada paikkakuntalaisen 
kalastuslupa.  
 
Oikeus lupakaupasta varattuun kalastuslupaan tarkastetaan ja vahvistetaan luvan ostamisen yhteydessä 
Utsjoella. Luvan ostaja on velvollinen osoittamaan perusteen erityisen lupakiintiön käyttöoikeuteen, kuten 
vesialueen omistusosuutensa määrän.  
 
Erityislupakiintiön luvat ovat voimassa vain sillä kalastusvyöhykkeellä, johon ne on lunastettu.  
 

Erityisen kalastuslupakiintiön lupien varaaminen 
 
Ulkopaikkakuntalaisen kalastusoikeuden haltijan tulee jo erityiskiintiöön kuuluvia lupia varatessaan valita, 
perustuuko lupien käyttöoikeus tilan omistukseen vai vuokrasopimukseen.  
 
Jos lupia käytetään vuokrasopimuksen perusteella, tulee lupia varatessa kalastusoikeuden vuokralaisen 
tiedot kirjata järjestelmään. Kalastusoikeuden vuokralaisen sähköpostiin lähetetään automaattisesti 
kuittauspyyntö, jos vuokralainen ei vastaa kuittauspyyntöön viikon kuluessa, palautuvat varatut luvat 
lupakauppaan.  
 
Lupakaupasta varattuja lupia ei voi siirtää toisen henkilön nimelle, koska luvat ovat henkilökohtaisia. 
 
Niiden tilojen kalastusoikeuden haltijat, jotka asuvat vakinaisesti paikkakunnalla voivat vuokrata tiloilleen 
kuuluvaa kalastusoikeutta kalastuslain 11 §:n mukaisesti. Mikäli vuokrausta aiotaan käyttää erityisen 
kalastuslupakiintiön lupien hankkimiseen, on kalastusoikeuden vuokralaisen oltava yhteydessä 
kalastuslupienmyynnistä vastaavaan Lapin ELY-keskuksen Utsjoen toimipisteeseen ja osoitettava 
oikeutensa lupiin, kuten vuokrasopimus. 

https://www.tenonkalaluvat.fi/Luvanostoohje.pdf


 

Sekaomisteiset tilat 
 
Sekaomisteisten tilojen osalta lupakaupassa on lähtökohtaisesti varattavissa erityisen lupakiintiön lupia 
ainoastaan ulkopaikkakuntalaista omistusta vastaava osuus tilalle laskennallisesti kuuluvista luvista.  

 

Kuolinpesät 
 
Asiakkaan tulee lupaa lunastaessaan todentaa kuolinpesän osakkuutensa sekä muut kuolinpesän osakkaat 
ja heidän suostumuksensa kuolinpesän omistuksessa olevan tilan lupien lunastamiseen. Tätä varten 
osakkaan tule toimittaa tieto ELY-keskuksen Utsjoen luvanmyyntipisteeseen. 
 

Valtion, kuntien, yhtiöiden ja esimerkiksi seurakuntien omistamat 
tilat  
 
Asiakkaan oikeus kalastuslupiin tarkastetaan Utsjoella luvanmyyntipisteellä. Luvanhakija on velvoitettu 
osoittamaan oikeutensa oikeushenkilöiden tai yhtiöiden omistamille kiinteistölle kuuluviin lupiin. 

 
 

Yhteydenotot 
 
Lupakaupassa olevat tiedot Tenojokilaakson tiloista ja niiden omistajista sekä niihin liittyvistä 
kalastuslupavuorokausista ei ole kattava. Tilatietoja täydennetään mahdollisuuksien mukaan 
kalastuskauden kuluessa.   
 
Jos et saa luotua itsellesi käyttäjätunnusta tai kirjauduttuasi profiilisi tilatietojasi ei näy, niin laita viesti 
osoitteeseen info@tenonkalaluvat.fi ja kerro tilasi kiinteistötunnus ja omistajat osoitteineen, niin 
selvitämme asiaa. 
 
Huomioithan kuitenkin ennen yhteydenottoasi, että lupakaupastamme ei löydy tiloja, jotka ovat pelkästään 
paikkakuntalaisessa omistuksessa tai joiden osuusluku Tenojokilaaksojen vesialueista on alle 0,5 yksikköä 
tai joita koskevat maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiinteistötietojärjestelmään päivittyvät muutokset 
ovat tapahtuneet tämän kevään aikana.  
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