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  INFO 

TENOJOEN VESISTÖN JOKILAAKSOISSA VAKINAISESTI ASUVIEN 

HENKILÖIDEN KALASTUSSÄÄNTÖJÄ TENOJOESSA VUONNA 2022 
 (ARTIKLA 6 MUUTOKSET) 

 

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 luvalle Norjan valtion 

kalastonhoitomaksu (alle 18-v. eivät tarvitse). 

Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan poikkeukset 

Muiden kalalajien kuin lohen tai merinieriän verkkokalastus on sallittu jäiden lähdöstä kesäkuun 

15 päivään. Kalastus Inarinjoella ja Kietsimäjoella on sallittu jäiden lähdöstä elokuun 20 päivään.  

Kalastus Levajoelta Raidenjargaan (Inarinjoen ja Karasjoen yhtymäkohtaan) on sallittu elokuun 1 

päivästä elokuun 20 päivään. 

Muun kalan pyynti verkkopyydyksillä 

Muun kalan kuin lohen ja merinieriän kalastuksessa käytettävä seisova verkko saa olla enintään 3 

metriä korkea pohjaverkko, joka koostuu yksiliinaisesta hapaasta ilman pussia (riimua) ja joka on 

valmistettu yksisäikeisestä nailonlangasta (monofiililanka), jonka vahvuus saa olla enintään 0,20 

millimetriä. Verkon korkeus ei saa olla suurempi kuin veden syvyys kalastuspaikalla. 

Seisovan verkon ja nuotan solmuvälin on oltava vähintään 29 millimetriä ja enintään 40 millimetriä 

solmun keskipisteestä seuraavan solmun keskipisteeseen märässä pyydyksessä mitattuna. 

Verkkokalastuskieltoalueet  

Sellaisen sivujoen kohdalla, johon lohi nousee, ei pääjoessa sivujoen puolella syväväylään saa 

asettaa seisovaa verkkoa, sivujoen alapuolella 200 metriä lähemmäksi sivujoen ja pääjoen välistä 

rajaa. 

Pyydysten merkintä 

Pyyntiin asetetut seisovat verkot on merkittävä siten, että ne ovat selvästi muiden vesistössä 

liikkuvien havaittavissa. Pyydykset on merkittävä vähintään 15 senttimetriä veden pinnan 

yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan 

lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 senttimetriä. 

Pyydyksiin on merkittävä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä sen kiinteistön nimi, jolle 

kalastusoikeus kuuluu. Seisovaan verkkoon merkki kiinnitetään pyydyksen päässä olevaan helposti 

näkyvään kellukkeeseen. 
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Vapakalastuskausi 

Kalastus vavalla ja vieheellä (vapakalastus) on sallittu Tenojokilaaksossa vakinaisesti asuville 

henkilöille tarkoitetuilla kalastusluvilla kalastaville kesäkuun 1 päivästä elokuun 10 päivään.  

Kesä- ja heinäkuussa kalastus ei ole sallittua klo 23-08  ja  elokuussa kalastus ei ole sallittua        

klo 19-08.  

Vuonna 2022 lohen tai merinieriän vapakalastus ei ole sallittua. 

Kalastuskauden aikana kaikki kalastus on kielletty sunnuntaista kello 19 (18) maanantaihin kello 19 

(18), lukuun ottamatta muiden kalalajien kuin lohen ja merinieriän kalastusta järvissä 200 metriä 

kauempana joen niskasta tai suulta. 

Muiden kuin lohen ja merinieriän kalastuksessa sallittuja pyyntivälineitä ovat:  

1) seisova verkko  
2) vapa ja viehe, vieheessä saa olla korkeintaan yksi kolmihaarakoukku tai korkeintaan kolme   
yksihaaraista koukkua.  
3) katiska  
4) madekoukku jäältä kalastettaessa 
5) nuotta Inarijoen järvilaajentumissa Matinkönkään yläpuolella. 

Oikeus käyttää edellä tarkoitettuja pyydyksiä on 4 §:n 1 kohdassa tarkoitetun yleisen 

paikkakuntalaisluvan haltijoilla. (joilla on kalastusoikeus) 

Paikkakuntalaisen vapakalastuslupa oikeuttaa käyttämään ainoastaan vapaa ja viehettä. 

Taimenen 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 tai kuollut. 

Saaliiksi saadut vieraslajit – esimerkiksi kyttyrälohi ja kirjolohi – on välittömästi tapettava. 

Kalastus ei ole sallittu seuraavilla alueilla 

1) Alaköngäs – Bildam 

2) Borsejohka – Levajoensuu 

Kalastus on kielletty sekä Suomen, että Norjan rannalta. 

Sivujokisuiden rauhoitusalueet 

Vapakalastus on kielletty rannalta jokisuilla seuraavissa joissa: 

Pulmankijoki (NOR), Laksjoki (NOR), Vetsijoki (FIN), Utsjoki (FIN), Kuoppilasjoki (FIN), Baisjoki 

(NOR), Valjoki (NOR),  lähimmistä sivujoen rannoista 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan 

ulottuvalla alueella syväväylään asti. 

 

Kalastus on muilla sivujokisuilla kielletty seuraavilla alueilla:  

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. 

 

 

Muita rajoituksia rantakalastukseen 

1. Kalastus on kielletty alle 10 metrin päässä seisovasta verkosta. 

2. Sillalta kalastaminen on kielletty. 

 

Kalastuslupien hinnat v. 2022 

• Tenojoella vakituisesti asuva, jolla on kalastusoikeus. 40 euroa/kalastuskausi, kuitenkin maksuton   
alle 18- vuotiaille. 

• Tenojoella vakituisesti asuva henkilö 150 euroa /kalastuskausi, kuitenkin maksuton alle 18- 
vuotiaille. 

• Kaikkiin kalastuslupaluokkiin voidaan liittää yksi tai useampia lapsilupia. 

 

Kalastajalla on velvollisuus ilmoittaa saaliinsa. Saalisilmoitus tulee tehdä myös siinä tapauksessa, 

että saalista ei ole saatu. 
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