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I  Alueen yleisesittely

Etukannen kuva: Tenon kalastuksen valvonta

Tenojoki on 250 km pitkä subarktinen rajajoki 
Suomen ja Norjan välillä. Jäät Tenojoesta lähtevät 
toukokuun lopulla ja jäiden lähtöä seuraa voimakas 
tulva, koska vesistöalueelta puuttuvat suuret järvial-
taat, jotka tasoittaisivat tulvahuippua. Nopeat veden 
pinnan vaihtelut ovat Tenojoelle luonteenomaisia: 
keväällä ne viivästyttävät lohenkalastuksen alka-
mista ja kesän aikana haittaavat paikallista lohen 
patopyyntiä.

Tenojoen lohikannat lisääntyvät luonnonvaraises-
ti ja niitä suojellaan kalastuksen säätelykeinoin. 
Tenojoki on Pohjois-Euroopan suurin ja tuottavin 
luonnontilainen lohijoki mahdollistaen edelleen 
merkittävän joki- ja rannikkopyynnin. Tenojoesta 
saatu lohisaalis on viime vuosina ollut 15–20 % 
Euroopan joista saadusta lohisaaliista. Parhaimmat 
lohisaaliit Tenojoen vesistöstä (250 tonnia) on saatu 
vuosina 1975 ja 2001. Tenon vesistön lohikannat 
vaihtelevat luontaisesti ja samankaltaisesti mui-
den pohjoisten lohijokien tavoin. Tenon lohikannat 
vaihtelevat säännönmukaisesti, jolloin hyvät saaliit 
ovat vaihdelleet 8–9 vuoden välein. Vuoden 2003 
jälkeen lohisaaliit ovat kuitenkin olleet pienempiä 
kuin pitkäaikainen keskisaalis (127 t) eikä selkeätä 
lohisaaliin huippuvuotta ole tilastoitu. Meren ka-
lastusrajoituksista ja lohenkalastuksen vähenemi-
sestä johtuen Tenojoen tuottamasta lohesta saadaan  
merkittävä osa joesta. Tenojoen lohi vaeltaa laajalla 
alueella Pohjois-Atlantilla. Pääosa usean merivuo-
den lohista kasvaa Norjanmeren alueella, minkä 
lisäksi osa kasvaa Färsaarten alueella ja pieni osa 
aina Grönlannin itärannikolla.

Tenojoen lohi on tuhansien vuosien aikana vesis-
töön sopeutunut monimuotoinen arvokala. Se viet-
tää jokiympäristössä keskimäärin 4 poikasvuotta  

ja vaeltaa mereen n. 17 senttimetrin pituisena ja 
30 gramman painoisena smolttina. Merikasvu 
on  nopeaa, sillä vuodessa lohet kasvavat 1–2 
kilon painoisiksi ”tiddeiksi”, kahdessa vuodessa 
3–7 kiloisiksi lohijaloiksi (luossajuolgi) ja kol-
messa vuodessa noin kymmenen kilon painoisiksi, 
1 metrin mittaisiksi lohiksi (luossa). Meri-ikä on 1–5 
vuotta. 2000-luvulla uudelleen kutemaan nousevien 
lohien osuus on kasvanut huomattavasti, ollen 7 % 
vuonna 2011. Tehokkaasta kalastuksesta huolimatta 
lohikannassa on yli 10-vuotiaita yksilöitä. Vuosit-
tain Tenojoesta saadaan useita yli 20-kiloisia lohia.                                      

Tenojokilaakso on ikivanhaa saamelaisen kulttuurin 
aluetta, jonka taloudellinen perusta on ollut luon-
taiselinkeinoissa: kalastuksessa ja poronhoidossa. 
Vuosisatojen aikana jokilaakson saamelaiset ovat 
kehittäneet toisiaan täydentäviä elinkeinoja sopu-
soinnussa luonnon ja vuodenkierron kanssa. Monet 
Tenojokivarren asukkaat hankkivat nykyäänkin 
toimeentulonsa useasta eri lähteestä. Palveluelin-
keinoihin siirtyminen on kuitenkin havaittavissa: 
lohen myynnin sijasta myydään lohenkalastusta tai 
riekonrinnan ohella riekonpyyntiä.

Kalastusmatkailun merkitys alkoi voimistua 1950-
luvulla, jolloin kulkuyhteydet Tenojokivarteen ko-
hentuivat oleellisesti. Lohi on edelleen merkittävä 
tulolähde alueen väestölle, vaikka yksinomaan lo-
henlihan myynnillä ei kukaan enää elä. Lohi on 
kuitenkin hyvin merkittävä kotitarvekala useassa 
paikallisessa ruokakunnassa ja lohenkalastus tuot-
taa sellaisia henkisiä arvoja, joille ei voi määritellä 
hintaa. Myös usealle kalastusmatkailijalle Teno-
joki on muodostunut sellaiseksi perinteeksi, lähes 
”taudiksi”, johon pitää joka kesä saada ainakin 
yksi ”tartunta”. Kalastusmatkailijan toive on saada 
lohi, mutta usealle riittää jo pelkkä ”vaara saada 
se isomus”. Henkinen rentoutuminen erilaisessa 
ilmapiirissä ja fyysinen lohensouturasite ovat yhä 
toistuvammin olleet  Tenojoen lohenkalastuksen 
positiivisia tuntoja, syitä tulla uudestaan.
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II   Kalastonhoitomaksu
Jos olet 18–64 -vuotias kalastaja, sinun tulee maksaa 
uuden kalastuslain mukainen kalastonhoitomaksu.

Rekisteröityminen ja maksun suorittaminen
Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen. Kalas-
tuslaki edellyttää kalastonhoitomaksun maksajan 
sekä maksutapahtuman kirjaamista kalastonhoito-
maksurekisteriin. Tätä kutsutaan rekisteröitymiseksi. 
Maksun yhteydessä kalastajilta kysytään nimi, yhte-
ystiedot ja syntymäaika (ei henkilötunnusta).

Kalastonhoitomaksun voi hankkia myös toiselle, 
jolloin ostaja rekisteröityy palveluun ja ilmoittaa 
pyydetyt tiedot myös kalastajasta/kalastajista, joiden 
puolesta suorittaa maksun.

Hinnat:
 • 39 € / kalenterivuosi
 • 12 € / 7 vrk
 • 5 € / vrk

Rekisteröidy ja maksa kalastonhoitomaksu Eräluvat.
fi-verkkokaupassa, puhelinpalvelussa, lähimmässä 
luvanmyyntipisteessä tai R-kioskissa. R-kioskilta 
ostettaessa hintaan lisätään toimitusmaksu 3 €.

Verkkokaupassa voit maksaa kalastonhoitomaksun 
suoraan yleisimmillä maksutavoilla.

Tenojoella kalastettaessa kalastuksenhoitomaksun
lisäksi kalastajalla (myös soutajalla ja kaikilla ka-
lastukseen osallistuvilla) täytyy olla myös erillinen
Tenojoen kalastuslupa.
 
Tenojoen Norjan puoleiselta rannalta kalastaminen
edellyttää Norjan valtiolle suoritettavan kalastuk-
senhoitomaksun maksamista.
 
Tenojoen kalastuksen valvojat:
Jorma Harlin  040 843 9093
Juha Valle  040 180 1588
Niilo Aikio  040 861 9052
Niilo Rasmus  040 843 9094

Teno Info esite löytyy myös sivuilta:
www.ely-keskus.fi/lappi

III    Ulkopaikkakuntalaisten 
kalastussääntöjä 
Tenojoen kalastuspiirissä

Tenojoen kalastuspiirin alueella on voimassa 
vuonna 1989 Suomen ja Norjan välillä Tenojoen 
kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehty 
sopimus ja siihen liittyvä kalastussääntö (Sopi-
mussarja 94/89), joiden eräät määräykset on hy-
väksytty lailla (1197/89).
 
Kalastus (yleistä)
Määräyksiä sovelletaan Suomelle kuuluvaan osaan 
Tenojokea, Inarijokea ja Skietshamjokea siltä osin 
kuin ne muodostavat valtakuntien rajan.

Kalastus on sallittu kesäkuun 1. päivästä elokuun 
20. päivään loppuun.

Kalastusvuorokausi alkaa kello 19.00

Viikottainen rauhoitusaika on voimassa sunnuntais-
ta kello 19.00 maanantaihin kello 19.00

Kalastus on sallittu vain vavalla ja vieheellä.

Katkaravun tai täkyraksin sekä niitä jäljittelevi-
en vieheiden sekä syöttikalan ja madon käyttö on 
kielletty.

Lohen, taimenen ja nieriän alamitta on 25 cm. 
Harjuksen alamitta on 30 cm. Alamittainen kala 
on laskettava viipymättä takaisin veteen. Opasta 
etenkin nuoria kalastajia päästämään alamittaiset 
kalat takaisin veteen.

Talvikko on edellisenä syksynä kutenut laiha, huo-
nokuntoinen lohi, joka on alkukesällä vaeltamassa 
mereen. Talvikko on rauhoitettu, joten se tulee vii-
pymättä laskea takaisin veteen.
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 A: Perhokalastus rannalta

Kalastus on kielletty alueella, joka alkaa 50 metriä 
Norjaan menevän Karigasniemen sillan yläpuolelta 
jatkuen 150 metriä sillan alapuolelle. 

B. Perhokalastus Boratbokcan alueella
Alakönkään alapuolella Boratbokcan alueella, joka 
alkaa Ala-Jalven tupien kohdalta ja ulottuu Norjan 
puolelle laskevan Galdujokkan suulle asti on ajalla 
20.6. – 19.7. päivän loppuun rannalta kalastus sal-
littua vain klo 07.00–19.00 välisenä aikana. Alue on 
merkitty maastoon kylteillä.
Norjan puoleisella rannalla Boratbockan lupakiintiö 
on edelleen voimassa ja kiintiöaikana suomalainen 
kalastaja ei voi ostaa sinne lupia.

C. Uistinkalastus rannalta
Uistinkalastus rannalta on sallittu Inarijoessa Ma-
tinkönkäästä ylävirtaan sekä kolmella erillisellä uis-
tinheittoalueella: Matinkönkäässä, Yläkönkäässä ja 
Alakönkäässä. Alueet on merkitty maastoon kilvillä.
Alakönkään heittoalue jakautuu kahteen osaan siten, 
että könkään yläosassa on varsinainen uistinheittoalue 
ja könkään alaosasta ylävirtaan on 600 m:n alue, jossa 
on lupa kalastaa vain perholla ilman heittopainoa.
Kaikilla uistinkalastusalueilla saa heittää perhoa ran-
nalta myös kohoa ja painoa käyttäen.

D. Kalastus veneestä
Lohen soutukalastusta on mahdollista harjoittaa 
koko jokiosuudella paitsi Alakönkäässä, Bildamista 
Boratbokcan alapuolelle ulottuvalla alueella, jossa 
soutajana on aina oltava paikkakunnalla vakinaisesti 
asuva, yli 16-vuotias henkilö. 
Veneestä kalastettaessa saa olla kerrallaan käy-
tössä enintään kolme vapaa, joista jokaisessa on 
yksi siima ja viehe. Tämä sääntö on voimassa myös 
silloin, kun kalastusmatkailijan soutajana on paikka-
kuntalainen henkilö.
Myös veneestä kalastaminen 50 metriä lähempänä 
niiden sivujokien suita (kts. sivu 6 jokiluettelo), joi-
hin lohi nousee, on kielletty.

E. Venekalastus Boratbokcassa
Ulkopaikkakuntalaisen kalastus veneestä on kiel-
letty koko kalastuskauden ajan Boratbokcassa klo 
07.00–19.00 välisenä aikana alueella, joka alkaa ns. 
Vauhtikarin yläpäästä ja jatkuu noin 600 metriä ala-
virtaan Norjan puoleisen Storfossenin lomakylän 
kohdalle ja vastaavalle kohdalle Suomen puolella. 
Alue on merkitty maastoon kylteillä.
 

Kalastusluvat
Kaikilla Teno-Inarijoen kalastajilla ja kalastukseen 
osallistuvilla (myös soutajilla) tulee olla kalastuslu-
pa. Rajajokialueelle Suomen ja Norjan kansalaisten 
tulee lunastaa kalastuslupa omassa maassaan.

Teno-Inarijoen kalastuslupien hinnat: 
1. Inarijoessa Matinkönkäästä ylävirtaan (Matinköngäs 
mukaan lukien) ja Skietshamjoessa veneestä ja rannalta 
kalastus 10 €/vrk
2. Tenojoessa ja Inarijoessa (Matinkönkäästä alavirtaan)
veneestä ja rannalta kalastus 40 €/vrk.
3. Tenojoessa ja Inarijoessa (Matinkönkäästä alavirtaan)
vain rannalta kalastus 25 €/vrk.
4. Puolisolupa (kohdissa 1–3 mainitun kalastusluvan 
lunastaneen henkilön puoliso voi osallistua samaan ka-
lastukseen) 5 €/vrk.
5. Nuorisolupa alle 18-vuotiaille  5 €/viikko.

Tenojoen sivujokialueilla on ulkopaikkakuntalaisten 
kalastus kielletty elleivät osakaskunnat myy niihin 
erikseen lupia.

Teno-Inarijoen sivujokien suualueilla (50 metrin 
etäisyydellä ) tapahtuvaan kalastukseen kohdis-
tuu erillismääräys, jotka tulee huomioida sekä 
rantakalastuksessa että lohensoudussa. 
Näitä sivujokia ovat:
Suomen puolella Tenojoessa: Vetsikkojoki, Uts-
joki, Kuoppilasjoki, Niljoki, Akujoki. Inarijo-
essa: Karigasjoki,Vuomajoki. Norjan puolella 
Tenojoessa: Laksjoki, Levajoki, Baisjoki, Valjo-
ki, Karasjoki. Inarijoessa: Iskurasjoki, Gorzejoki

Teno-Inarijoen pääuoman yhteisellä raja-alueella 
on perhokalastus rannalta sallittu koko jokiosuu-
della lukuunottamatta edellä mainittujen sivujokien 
suualueita (50 m).
Perhokalastus rannalta on sallittua perholla vain 
ilman heittopainoa. Poikkeuksena kaikilla uistin-
kalastusalueilla saa heittää perhoa myös kohoa ja 
painoa käyttäen (kts. C uistinkalastus).
Kuitenkin alle 18-vuotiaat saavat kalastaa rannalta 
myös perhoa ja kohoa käyttäen, paitsi Boratbokcan 
alueella.
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Paikallisen soutajan käyttö
Kalastus veneestä on sallittua ma-su klo 21.00-
14.00. Muuna vuorokaudenaikana kalastus veneestä 
on mahdollista vain, jos soutajana on Tenojoen 
kalastuspiirin alueella vakituisesti asuva, 16-vuotta 
täyttänyt paikkakuntalainen.  

Kalastus on lisäksi kielletty:
1. Veneestä moottorin käydessä sekä virtaan
 ankkuroidusta veneestä
2. Patojohteiden sisäpuolella ja alueella, joka
 on 50 metriä lähempänä padon suuta tai 10
 metriä lähempänä sivuverkkoja
3. 10 metriä lähempänä seisovaa verkkoa
4. Kalastus sillalta on kielletty.
5. Veneestä ja rannalta 50 metriä lähempänä 
 niiden sivujokien suita joihin lohi nousee.

IV Saalis INFO
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Tenojoella käy noin 9000 kalastusmatkailijaa 
vuosittain.
Kalastuskaudella 2015 Teno-Inarijoella kävi 7 800 
kalastusmatkailijaa ja lisäksi noin 960 nuorisoluvan 
lunastanutta, alle 18-vuotiasta kalastuksen harrasta-
jaa. Kalastusvuorokausia ostettiin yhteensä 33 435 
vuorokautta, joista noin puolet oli venekalastus-
vuorokausia. Tenojokivarren kalastusmatkailijan 
keskimääräinen kalastusaika oli 4,3 vuorokautta.
Suomen puolella paikkakuntalaiset lunastivat 760 
kalastuslupaa Tenojoelle. Paikkakuntalaisilla on 
oikeus kalastaa myös perinteisillä pyyntitavoilla: 
kulkutusverkoilla, seisovilla lohiverkoilla ja -padoilla.

Tenojoen lohisaalis keskimäärin 127 tonnia.
Kesällä 2015 Tenojoesta saatiin saaliiksi 78 tonnia 
lohta, mikä oli tilastointiajanjakson (v.1972–2014) 
keskimääräistä lohisaalista 38 % pienempi. Perin-
teisillä paikallisilla kalastustavoilla saatiin 44 %, 
suomalaisten ja norjalaisten kalastusmatkailijoiden
vapasaaliina 29 % sekä paikkakuntalaisten vapasaalii-
na 27 % koko vesistöalueen tilastoidusta lohisaaliista.
Tenojoen Suomen puolella kalastettu lohisaalis oli 
yhteensä 43,1 tonnia. Sen jakoivat paikkakuntalaiset
(20,1 tonnia), kalastusmatkailijat (20,3 tonnia) ja 
muut ulkopaikkakuntaiset (2,7 tonnia).

Tenojoen luonnonvaraisia lohikantoja hoide-
taan kalastuksen säätelykeinoin.
Seurantatiedon keräämiseen velvoittavat kansainvä-
liset sopimukset, Suomen ja Norjan väliset vesistö-
alueen kalastussopimukset ja Pohjois-Atlantin Lohen 
Suojelujärjestö (NASCO). Suomessa tutkimustieto-
jen keräämisestä on vastuussa Luonnonvarakeskus 
(Luke). Kalastustilastointi on tärkeä osa lohikantojen 
tutkimusta, jossa kerätään arvokasta tietoa saaliin 
ohella myös lohenkalastuksen muutoksista.
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Muistathan ilmoittaa kalastustietosi!

MALLI venekalastusluvan ilmoitusosasta, johon 
on esitäytetty* luvan numero, lupatyyppi (vene/
ranta/puoliso/Inari-Skietshamjoki tai nuoriso) 
ja luvan voimassaoloaika.

KALASTUSALUE
• Kalastaja ilmoittaa (rastilla) pääasiallisen
kalastusalueensa
Kalastusalueet ovat hallinnollisista syistä pääosiltaan 
osakaskuntakohtaisia: Nuorgam (1), Vetsikko (2), 
Utsjoen kirkonkylä (3) ja Outakoski (4). Inarijoen 
alue jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen mm. kun-
tarajan mukaan

Page 2
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lupatyypeittäin 2015.xls

KALASTUSILMOITUS - Palautetaan luvanmyyjälle
Täyttöohje ja kartta kääntöpuolella.

FXX000XXX  Venelupa 2 vrk ajalle 3.6.2015 19:00 - 5.6.2015 18:59

Pääasiallinen kalastusalue

MUU SAALIS yhteensä (kg) Arvioidut yksilöpainot (kg) 

Harjus Meritaimen Kyttyrälohi

2  Vetsikko Yksin veneestä 

7 Inarijoki Skietshamjoki

6 Inarijoki keskiosa Rannalta kalastaen

4  Outakoski Tenojoki

VAPAUTETUT LOHET

EN saanut lohisaalista

Yksilöpainot (kg) esim. 2,4

3  Utsjoki kirkonkylä Kaverin, puolison,  perheen-
jäsenen kanssa veneestä

1  Nuorgam SAALISLOHET

Soutupalvelu tai paikallinen tuttava, 
saalis JAETTIIN

5 Inarijoki alaosa Soutupalvelu tai paikallinen tuttava, 
saalista EI JAETTU

• Kalastusluvan alaosassa on esitäytetty * il-
moitusosa, jossa tiedustellaan sekä kalastajan 
pääasiallista kalastusaluetta että saalista/saa-
liittomuutta. Tiedot tallennetaan yksittäisistä 
luvista Teno-Inarijokivarren luvanmyyntipis-
teissä aina ennen uuden luvan ostoa.    

• Ilmoitus on aina lupakohtainen, nimetön, 
jolloin vain viivakoodi-indeksi sitoo sen ko. 
kalastajan ostamaan lupaan.

• Ilmoituksen voi antaa mihin tahansa Tenojoen 
luvanmyyntipisteeseen.

• Vain, jos kotiinlähtö on kiireellinen tai lähtö-
ajankohta aamuvarhainen, ilmoitusosan voi 
pudottaa suoraan myyntipisteen palautelaa-
tikkoon.
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Venekalastuksessa Tenojoki on jakautunut aikojen 
saatossa eri soutupaikkoihin eli pooleihin. Niitä 
ei ole erityisesti merkitty, vaan alueen muodostaa 
tietty joen suvanto, syvännealue tai koski- ja virta-
paikka. Perinteisesti kalastajat kerääntyvät tietyn 
soutupaikan yläosaan, josta kukin venekunta vuo-
rollaan lähtee kalastamaan. Erityisesti ruuhkaisina 
aikoina vuoroperiaate on ainoa mahdollinen, jotta 
kaikki voivat kalastaa. Kalastaja, joka ensimmäi-
senä saapuu lähtöpaikalle, pääsee joelle ensim-
mäisenä. Tenojoen lohensoutuun liittyy muitakin 
kirjoittamattomia “herrasmies-sääntöjä”, joita on 
syytä tiedustella ennen kalastuksen aloittamista.

Venekalastuksessa käytetään lähes kaikkia mah-
dollisia viehemalleja. Yleisimmin pyynnissä on 
perho tai vaappu. Ulkona olevan siiman pituuteen 
kannattaa kiinnittää huomiota. Riittävä määrä on 
noin 15 metriä. Tällöin vieheen uittaminen saadaan 
mahdollisimman tarkaksi, oletettujen ottipaikkojen 
kohdalle. Venekalastuksessa kannattaa aina kat-
sella muutama hetki kokeneempien työskentelyä 
joella. Ongelmatilanteissa Tenojoen ensikertalaiset 
lohensoutajat voivat pyytää opastusta myös majoi-
tuspaikkansa isännältä.

Suosituin perhokalastuspaikka on Alaköngäs, mutta 
hyviä perhokalastuspaikkoja on muuallakin kuin 
Alakönkäällä. 

Rannalta heitettäessä on ruuhka-aikoina voimassa 
samat käyttäytymissäännöt kuin venekalastuksessa. 
Kukin kalastaa vuorollaan tiettyä heittopaikkaa, 
yleensä noin 15 minuuttia kerrallaan.

• Kunnioita  toisten  kalastajien  ja  paikallisten  
ihmisten oikeuksia ja perinteitä. Muista, että 
vain sinä  voit  käytökselläsi  vaikuttaa  omaan 
ja toisten ihmisten viihtyvyyteen. Unohda turhat 
kiireet ja nauti Tenojokilaakson  ainutlaatuisista  
maisemista, ikivanhasta saamelaisesta kulttuuri-
perinnöstä sekä lohenkalastuksesta!

 

V   KalastuskäyttäytyminenSAALIS
• Saalislohet ja kalastusalue  ilmoitetaan aina lu-
pakohtaisesti ja henkilökohtaisesti.
• Kalastaja ilmoittaa myös saaliittomuutensa 
(rastilla) ”En saanut lohisaalista”
Saaliin osalta tyhjä ilmoitus tulkitaan tulokseksi ”ei 
tietoa”, jolloin kalastajalle arvioidaan saalis. 
• Kalastaja ilmoittaa (saaliiksi otettujen ) saalislo-
hien yksilöpainot, mielellään 0,1 kilon tarkkuudella.
• Kalastaja ilmoittaa, onko saalislohet ”omia” 
vai onko ne saatu ”kimpassa”
Lohet ovat ”omia”, jos ne on saatu rannalta tai yksin 
soutamalla. Jos saalislohet ”on ostettu jo rannal-
la”, soutu/kalastuspalveluun sisältyneenä, ne ovat 
”omia”. Soutamalla saatu saalis on usein ”kimppa-
saalista”, toisen kalastajan kanssa yhteispyynnillä 
saatua. ”Kimppasaaliin” ilmoittavat molemmat 
kalastajat erikseen ja ilmoituksessa on tärkeää, että 
valitaan oikea vaihtoehto:
---kaverin, puolison tai perheenjäsenen kanssa yh-
teissaaliina (saalis jaettiin)
---soutupalvelun tai paikallisen tuttavan kanssa yh-
teissaaliina (saalis jaettiin)
• Vapautetut, ”pyydystä ja päästä” lohet ilmoi-
tetaan yksilöpainoittain, 1 kilon tarkkuudella ar-
vioituna.
HUOM! Vapautetut lohet ilmoittaa venekunnasta 
vain se kalastaja, joka ko. kalan on vieheestä pääs-
tänyt. Aiemmin kuteneet lohet, talvikot tai kalasta-
jalta irti päässeet lohet eivät kuulu tässä yhteydessä 
ilmoitettaviin
• Muu saalis (harjus, meritaimen, kyttyrälohi) 
ilmoitetaan lajeittain yhteispainoina (kg).

Tenojoen lohenkalastuksen ja lohikantojen tutkimuk-
sessa on kyse arvokkaan luonnonvaran säilymisestä 
ja hoidosta, jossa yritetään myös sovittaa yhteen eri 
käyttömuotoja kestävällä tavalla. Ympäristölliset, 
elinkeinolliset ja kulttuuriset muutokset luovat uusia 
haasteita myös paikalliskalastuksen ja kalastusmat-
kailun muutosten seurantaan. Mm. rantakalastuksen 
yleistyminen, saaliin sisällyttäminen soutupalveluun 
ja saalislohien vapauttaminen on Tenojokivarteen 
rantautunutta uutta tapakulttuuria, jota seurataan.

Luonnonvarakeskus toivoo kalastajilta hyvää yh-
teistyötä lohiresurssin hoidossa.
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VII   Estä Gyrodactylus
salaris -lohiloinen

A. Älä tuo alueelle eläviä tai kuolleita  
 kaloja muista vesistöistä.      
B. Syöttikalojen käyttäminen Ylä-Lapin  
 vesistöalueilla harjoitetussa onkimisessa,  
 pilkkimisessä ja viehekalastuksessa  
 on kielletty.

C. Kalasta vain puhtailla välineillä.   
 Varmista, että kalastusvälineesi ovat  
 täysin kuivat tai desinfioidut ennen  
 niiden käyttämistä.  
 Desinfiointipisteet:
 – kaikissa Tenojoen kalastuslupien  
   myyntipaikoissa (kts. takasivu).
 – Inarin kalasatamassa
 – Inarin Neste-huoltamolla
 – Ivalon Seo-huoltamolla (Kerttuoja)
 – Rajamotelli (Näätämö)

D. Älä perkaa kaloja muissa vesistöissä  
 kuin siellä, missä ne on pyydetty. Älä  
 heitä perkuujätteitä jokeen tai rantaan.

Gyrodactylus salaris -loinen ei ole haitta Itämeren 
lohelle, mutta Atlantin jokien lohikannoille se on 
suuri uhka, joka voi tuhota lohen luonnontuotan-
non parissa vuodessa. Norjassa loinen tavattiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1975, minkä jälkeen 
lohikanta on tuhoutunut noin 40 joesta. Lohiloinen 
on vain 0,5 millimetrin kokoinen kalan ulkoloinen, 
jota ei voi nähdä paljain silmin. Loinen aiheuttaa 
vahinkoa lähinnä lohen jokipoikasille ja vaellus-
poikasille. Se rikkoo kalanpoikasen ihon ja altistaa 
sen bakteeri- ja sienitartunnalle. Loinen leviää 
kosketustartuntana suoraan kalasta toiseen, mutta 
myös veden tai pyydysten välityksellä.

On erittäin tärkeää estää lohiloisen leviäminen 
ja tässä tarvitaan jokaisen lohenkalastajan apua  
(MMM/asetus 1376/2004).

Suomessa  kaikkien kalastuksessa käytettävien väli-
neiden-ja varusteiden desinfiointi on pakollista, jos 
välineet eivät ole täysin kuivat.

Kalastusmatkailija voi rantautua veneellä Norjan 
puoleiselle rannalle ja jaloitella siellä odottaessaan 
soutuvuoroaan. Leiriytyminen ei ole kuitenkaan 
sallittua ilman lupaa.

Kalastukseen Norjan rannalta vaaditaan kalas-
tusluvan lisäksi Norjan valtion kalastuksenhoito- 
maksun suorittaminen. Suomesta ostettu Tenojoen 
kalastuspiirin kalastuslupa on voimassa sekä Suomen 
että Norjan puolella yhteisellä jokiosuudella, paitsi 
Boratbockan perhoalueella Norjan puolella.

Norjan desinfiointivaatimukset

Kalastusvälineet ja muut kalatauteja mahdollisesti 
levittävät varusteet (veneet, kahluuhousut yms.), 
joita on käytetty jossakin muussa maassa, kuin 
Norjassa tai jossakin joessa tai vesistössä, jossa on 
todettu tai epäillään esiintyvän tarttuvia kalatau-
teja, on desinfioitava tai niiden täytyy olla kuivat. 
Varusteiden desinfioinnista on esitettävä todistus. 
Desinfiointitodistus on saatavissa mm. kaikista 
Suomen puoleisista Tenojoen kalastusluvanmyyn-
tipaikoista. Todistus on henkilökohtainen. Todistus 
kalastusvälineiden desinfioinnista voidaan vaatia, 
vaikka olisi vain rantautunut Norjan puoleiselle 
rannalle soutuvuoroaan odottamaan. 

VI  Suomen ja Norjan välisen rajan ylitys

• Tenojoen  moniin  kalastusperinteisiin  on  Suo-
messa kuulunut, että rantakalastaja väistää vene-
kalastajaa. Rannalta kalastettaessa on vältettävä 
tarpeetonta  kahlaamista,  erityisesti  suosituilla 
venekalastuksen soutulinjoilla. Monesti lohi ottaa 
kiinni aivan rannan tuntumasta.  Myös venekalas-
tajien  on  huomioitava  soutaessaan  ja  veneellä 
jokea ylös ajaessaan rantakalastajien oikeudet ja 
vältettävä tarpeetonta häiriön aiheuttamista. 

• Tenon rannat ovat pääosin yksityismaita ja siel-
lä liikuttaessa on huomioitava kulkemisoikeutta 
koskevat yleiset säännöt.  Jokivarren asukkaiden 
kotirauhaa on  kunnioitettava,  jolloin  muun mu-
assa pihojen läpi ei saa kulkea ilman lupaa. 

• Kalastajien toivotaan muistavan kohtuuden 
merkityksen ja kantavan vastuunsa lohikanto-
jen suojelussa. Etenkin isoja naaraslohia olisi 
hyvä säästää.         



IX   Luonnon ja ympäristön
kunnioittaminen

Viihtyisiä hetkiä Tenolla!
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VIII   Tenojoen kalastuslupien myyntipaikat
Myyjä/yritys Myyntipaikka Puhelin

• Arvi Torikka Angeli 0400 413 061
• Kalastajan 
 Majatalo Karigasniemi 040 484 8171
• Juha  (016) 676 405
 Lohi Seitala 0400 894 114 
• Tenon  040 753 3818  
 Tunturituvat ky Tanssijoki 0400 167 521
• Tenon Kalastus-  
 ja Eräpalvelu Yläköngäs 0400 998 150
• Lomakylä Valle Utsjoki 0400 948 210
• Uulan Säästö Utsjoki (016) 677 105
• Tenon  (016) 677 138
 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
• Tenon luonnontuote/
 Tenon lohikellari Boratbokca 0400 396 318
• Nuorgamin
 Lomakeskus Nuorgam 0400 294 669

Jokamiehenoikeus sallii retkeilyn luonnossa, mutta 
pohjoisilla alueilla kenttäkasvillisuuden ja puuston 
uudistuminen on hidasta. Tenojoen ranta-alueista
n. 90 % on yksityisten maanomistajien omistuksessa, 
joten leiriytymiseen ja tulentekoon on syytä hankkia 
maanomistajan lupa.

•  Älä jätä luontoon roskia
•  Ole kohtelias ja huomioi toisetkin niin   
 vesillä kuin maallakin
•  Muista jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet


