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Kalastussääntöjä ja lupien hinnat 2020 (muutokset mahdollisia)
Kalastussääntöjen noudattamisessa on huomioitava mahdolliset koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ja muutokset.
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
vesistön pääuomassa rajajokialueella.
Yleisiä sääntöjä
Kalastettaessa rajajokiosuudella sovelletaan kalastonhoitomaksuvelvollisuuteen sen osapuolen lainsäädäntöä, jonka lupakaupasta kalastuslupa on ostettu. Eli Suomesta ostetulle luvalle tarvitaan suomalainen kalastonhoitomaksu (18-64 vuotiaat). Norjasta ostetulle vene- tai rantaluvalle Norjan valtion
kalastonhoitomaksu (alle 18-v. eivät tarvitse).

Kalastusmatkailijoiden kalastus on sallittu kesäkuun 10. päivästä elokuun 10. päivän loppuun.
Rantakalastuslupa oikeuttaa kalastukseen klo 19 alkavan ja seuraavana päivänä klo 19 päättyvän
kalastusvuorokauden ajan rauhoitusajan ollessa klo 24 - 07. Rauhoitus ei koske rantakalastuslupia,
jotka kuuluvat 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuille henkilöille 5 §:n 4 momentissa varattuun
kiintiöön (erityiset kalastusluvat).
Rantakalastuslupa on voimassa vain siinä valtiossa, mistä se on ostettu. Suomesta ostetulla
rantakalastusluvalla saa siis kalastaa vain Suomen puolella luvan oikeuttamalla kalastusvyöhykkeellä.
Venekalastusvuorokausi alkaa klo 19 ja päättyy seuraavana päivänä klo 19 Suomen aikaa. Kello 19–
07 välisenä aikana kalastettaessa veneestä on oltava paikallinen soutaja. Alakönkäällä Boratbokcan ja
Bildanguoikan välisellä alueella veneestä kalastettaessa on aina oltava paikallinen soutaja.
Venekalastusluvalla ei saa kalastaa rannalta! Erityisen kalastuslupakiintiön luvilla saa kalastaa koko
lupavuorokauden.
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Viikoittainen rauhoitusaika on voimassa koko kalastuskauden sunnuntaista klo 19 maanantaihin klo 19
Suomen aikaa.

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.
Sivujokisuiden rauhoitusalueet
Vapakalastus on kielletty veneestä ja rannalta lohipitoisten sivujokien edustalla alueella, jonka rajat
määräytyvät jokikohtaisesti seuraavasti:
Nilijoki (FIN); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan lähimmistä
sivujoen rannoista syväväylään asti.
Akujoki (FIN); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan lähimmistä
sivujoen rannoista jokiuoman poikki syväväylään asti.
Kárášjohka (NOR) (Inarijoen ja Kárášjohkan yhtymäkohta): molemmissa joissa alue, joka ulottuu joen
edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan Tenojokea jokiuoman poikki.
Karigasjoki (FIN); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.
Iškorasjohka (NOR); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 50 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.
Goššjohka (NOR); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.
Anárjohka (NOR) (Anárjohkan/Inarijoen ja Skiehččanjohka/Kietsimäjoen yhtymäkohta); alue, joka
ulottuu 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista jokiuoman poikki.
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Kalastus on kaikilla muilla sivujokisuilla kielletty lähimmistä sivujoen rannoista 50 metriä ylävirtaan ja
100 metriä alavirtaan ulottuvalla alueella syväväylään asti.
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 rauhoitusalueita. 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 uistimenheittovälineitä perhon heittämiseen.
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 suualueiden rajoituksia. Venekalastuslupa on voimassa yhdellä kalastusvyöhykkeellä molempien valtioiden alueella, eli soutukalastusta voi harjoittaa koko jokiuoman leveydeltä.

Veneestä kalastaessa saa olla kerrallaan käytössä enintään kolme vapaa, joista jokaisessa saa olla
yksi viehe tai perho.
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Muita rajoituksia ranta- ja venekalastukseen
1. Kalastus ja kalastusvälineiden laskeminen veneestä moottorin käydessä sekä virtaan paikoilleen ankkuroidusta veneestä on kielletty.
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.

Kalastajalla on velvollisuus ilmoittaa saaliinsa. Saalisilmoitus tulee tehdä myös siinä tapauksessa, että
saalista ei ole saatu. Saaliin ilmoittamatta jättäminen johtaa siihen, ettei kalastuslupia saa ostettua
verkkokaupasta.

Tarkemmat kalastussäännöt löytyvät Teno-info 2020 esitteestä (sen valmistuttua).
Kalastusluvat
Kaikilla Teno-, Inarin- ja Kietsimäjoen kalastajilla ja kalastukseen osallistuvilla myös soutajalla tulee olla
kalastuslupa.

Kalastusluvan

voi

ostaa

Suomen

tai

Norjan

lupakaupoista

osoitteista

www.tenonkalaluvat.fi ja https://tana.lakseelv.no/welcome.php . Lupakaupan sivuilla on myös tarkemmat ohjeet kalastusluvan ostamiseksi.

Lupakaupasta ostettu lupa tulostetaan paikan päällä Tenojokivarren lupapisteissä, luvan ostamisen
yhteydessä saadun koodin perusteella. Norjan lupakaupasta ostettuja lupia voidaan tulostaa osassa
Suomen puolen lupapisteistä. Kalakavereille ostetut luvat tulostetaan myös lupapisteissä.

Kalastuslupa on henkilökohtainen eikä sitä voi myydä eteenpäin tai siirtää toiselle kalastajalle. Suomen
lupakaupasta ostetusta luvasta peritään tulostuksen yhteydessä 3 euron suuruinen palkkio lupavuorokautta kohden.

Vene- ja rantakalastusluvat on kiintiöity kalastusvyöhykkeittäin viikon aikajaksoihin, jotka eivät noudata
kalenteriviikkoa Tarkka kalastuspäivä valitaan vasta lupaa tulostettaessa luvanmyyntipisteellä. Eli voit
silloin valita minkä tahansa päivän valitulta lupajaksolta. Ota lupia varatessasi huomioon, että v. 2020
lupajaksot alkavat keskiviikkoisin.
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Suomen lupakaupasta lupia voi ostaa kalastajaa kohti enintään 4 lupaa kalastusviikkoa kohti ja enintään 20 lupaa koko kalastuskaudelle. Kesäkuun 1. päivä kalastajakohtaiset kiintiöt poistuvat ja jos lupia
on tarjolla niitä voi ostaa lisää.
Alle 16-v. kalastuslupa
Rantakalastuslupaan ja venekalastuslupaan on mahdollista liittää yksi tai useampia lapsilupia. Lapsilupa oikeuttaa siinä nimetyn alle 16-vuotiaan lapsen kalastamaan enintään yhdellä vavalla tai käsisiimalla kerrallaan. Lapsilupaa ei lasketa lupakiintiöihin. Lapsilupa merkitään ostovaiheessa ruksilla
lupaan ja henkilötiedot täydennetään myöhemmin. Venekalastusluvan tai rantakalastusluvan haltija,
jonka lupaan on liitetty yksi tai useampia lapsilupia, on velvollinen raportoimaan lasten saaliin.
Kalastusvälineiden desinfiointi
Luvan tulostuksen yhteydessä lupapisteissä tarkistetaan, että kalastusvälineiden puhtaus täyttää
Tenojoen vesistön desinfiointivaatimukset. Välineiden puhtaus on erittäin tärkeää, jotta lohikannalle
kohtalokkaan Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen Tenon vesistöön pystytään jatkossakin torjumaan.
Venekalastuslupien hinnat euroa v. 2020

Jakso

Nuorgam

Vetsikko

Utsjoki

Outakoski
ja Inarijoki

10.6.– 16.6. 80

60

70

60

17.6.–23.6.

80

60

70

60

24.6.–30.6.

80

85

90

80

1.7.–7.7.

80

85

90

80

8.7.–14.7.

80

85

90

80

15.7.–21.7.

80

60

70

60

22.7.–28.7.

80

60

70

60

29.7.–4.8.

60

60

70

60

5.8.–10.8.

60

60

70

60
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Venekalastuslupa on voimassa sekä Suomessa että Norjassa, joten sillä voi kalastaa koko jokiuoman
leveydeltä kyseisellä kalastusvyöhykkeellä. Huomioiden kuitenkin mahdolliset koronaan liittyvät liikkumisrajoitukset.
Rantakalastuslupien hinnat euroa v. 2020

Jakso

Nuorgam Vetsikko

Utsjoki

Outakoski

Inarijoki

pääuoma
10.6.–6.6.

50

55

60

50

40

17.6.–23.6.

50

55

60

50

40

24.6.–30.6.

50

55

60

50

40

1.7.–7.7.

50

55

60

50

40

8.7.–14.7.

50

55

60

50

40

15.7.–21.7.

50

55

60

40

40

22.7.–28.7.

50

55

60

40

40

29.7.–4.8.

50

55

60

40

40

5.8.–10.8.

50

55

60

40

40

Kalastusluvan hinta 16-18 vuotiaille

Edellisistä hinnoista poiketen lupakiintiöstä ostetun alle 18-vuotiaan mutta yli 16-vuotiaan henkilön
lunastamasta venekalastusluvasta peritään 40 euron ja rantakalastusluvasta 25 euron maksu.
Erityisperusteinen kalastuslupa ja sen varaaminen

Erityisperusteisen kalastusluvan varaamisen käytännöistä tiedotetaan myöhemmin.
Kalastusluvan peruminen

Kalastusluvan perumisessa noudatetaan seuraavia sääntöjä.
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Luvan ostamisen jälkeen ensimmäiset kaksi viikkoa luvan voi peruuttaa aina maksutta. Jos koronaviruksesta johtuen luvat perutaan, niistä saa täyden hinnan takaisin. Lupahinta palautuu automaattisesti
sille tilille, mistä se on maksettu.

Jos maksunvälityksen palveluntarjoaja ei kuitenkaan tunnista tiliä, josta maksu on maksettu, niin luvan
ostajalle lähetetään Paytrailin toimesta sähköposti, jossa pyydetään kahden viikon kuluessa vahvistamaan tilinumero, jolle maksu palautetaan. Mikäli tätä vahvistusta ei tehdä, jää maksunpalautus
vahvistamatta. Lapin ELY-keskus ei vastaa palauttamatta jääneiden lupien maksunpalautuksista enää
kalastuskauden päättyessä. Luvanostaja vastaa itse yhteystietojensa oikeellisuudesta luvanmyyntijärjestelmään kirjautuessaan.
Tenojoen lupapisteet, joista verkkokaupasta ostetut luvat voidaan tulostaa

Lupapiste

Puhelin



Kylätalo Saivu, Karigasniemi

040 728 6822



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

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

