PAIKKAKUNTALAISTEN JA KIINTIÖLUPALAISTEN KALASTUS
Määritelmä paikallisuudesta
Vakinainen asuminen Tenojoen vesistön jokilaaksoissa
Kalastussäännön 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna Tenojoen vesistön
jokilaaksoissa vakinaisesti asuvana pidetään henkilöä, jonka kotikuntalain (201/1994) 2
§:ssä tarkoitettu kotikunta on kalastuskautta edeltäneen kalenterivuoden viimeisenä
päivänä ollut Utsjoki tai Inari ja joka on tosiasiallisesti asunut Tenojoen vesistön
jokilaaksoissa kalastuskautta edeltävän vuoden aikana vähintään seitsemän kuukauden
ajan.
Eli henkilöt, jota ovat olleet kirjoilla Utsjoen tai Inarin kunnissa 31.12.2017 ja ovat
tosiasiallisesti asuneet 9 §:n määräysten mukaisesti kalastuskautta edeltävän vuoden
aikana (ennen 1.6) vähintään seitsemän kuukautta Tenojoen vesistön jokilaaksoissa ovat
oikeutettuja saamaan ns. paikkakuntalaisen kalastusluvan.

Yleinen paikkakuntalaislupa (A-lupa)
Yleinen paikkakuntalaislupa (kalastuslain (379/2015) 4 § 1 momentin 10 kohdassa
tarkoitettu kalastusoikeuden haltija) oikeuttaa kalastukseen kaikilla kalastussäännön
mukaisilla, sallituilla pyyntimuodoilla kalastussäännössä säädetyin rajoituksin sekä
kalastusoikeuden kansallisesti määräytyvän laajuuden rajoissa.
Yleinen paikkakuntalaislupa on voimassa kalastuskauden. Yleisen paikkakuntalaisluvan (Alupa) hinnaksi on TenoL 10 §:n mukaisesti määritelty 40 euroa/kalastuskausi.

Yleisen paikkakuntalaisluvan (A-lupa) sallitut pyyntivälineet
Kalastussäännön 3 luvun 6 §:n 1 momentin mukaisesti:
lohen, meritaimenen ja merinieriän kalastuksessa sallittuja pyyntivälineitä ovat:
1.
2.
3.
4.

potkupato (joddu) ja mertapato (meardi)
seisova verkko
kulkutusverkko
vapa ja viehe

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen kalalajien kalastuksessa sallittuja pyyntivälineitä
ovat:
1. seisova verkko
2. vapa ja viehe

3. katiska
4. madekoukku jäältä kalastettaessa
5. nuotta Inarijoen järvilaajentumissa Matinkönkään yläpuolella
Muut kuin edellä mainitut pyydykset ja kalastustavat, mukaan lukien harrilauta, ovat
kiellettyjä.

Paikkakuntalaisen vapakalastuslupa (B-lupa)
Tenojoen vesistön jokilaaksossa vakituisesti asuva henkilö, joka ei ole kalastuslain 4 §:n 1
momentin 10 kohdassa tarkoitettu kalastusoikeuden haltija on oikeutettu kalastusäännön 4
§:n mukaiseen paikkakuntalaisen vapakalastuslupaan.
TenoL 10 §:n mukainen paikallisen vapakalastusluvan hinta on 150 euroa/kalastuskausi,
kuitenkin alle 18-vuotiaille nuorille 40 euroa/ kalastuskausi.
Paikkakuntalaisen vapakalastuslupa oikeuttaa nimensä mukaisesti kalastukseen vavalla ja
vieheellä rannalta sekä veneestä kalastussäännössä säädetyin rajoituksin.
Paikkakuntalaisten vapakalastuslupa on voimassa kalastuskauden. (1.6.-20.8.2017)

Ulkopaikkakuntalaisen kiinteistönomistajan vene- ja rantakalastuslupa
Henkilö, joka ei vakituisesti asu Tenojoen vesistön jokilaaksossa, mutta omistaa alueelta
kalastusoikeudellisen kiinteistön on oikeutettu saamaan kalastusoikeudellista kiinteistöä
kohden kalastusvuorokausia. (Kalastussäännön 2 §:n 1 momentin 2 kodassa tarkoitettu
kalastajaryhmä)
Lisäedellytyksenä on, että kalastusoikeudellisen kiinteistön osuusluvun yhteisestä
vesialueesta tulee olla vähintään 0,5, jolloin saa yhden (1) kalastusvuorokauden
kalastusoikeuden omistavaa kiinteistöä kohden. Osuusluvulla 8,5 saa kaksi (2)
kalastusvuorokautta kalastusoikeuden omistavaa kiinteistöä kohden. Kalastusvuorokausien
lunastamismaksujen ylärajaksi on kuitenkin määritelty 150 euroa, jonka jälkeen
kalastusoikeudelliselle kiinteistölle mahdollisesti jäljelle jääneet kalastusvuorokaudet on
käytettävissä maksutta.
Kalastusoikeudelliselle kiinteistölle kuuluva kalastusvuorokausi on mahdollista käyttää joko
kalastussäännön 4 §:n 3 kohdan tarkoittamana venekalastuslupana, joka oikeuttaa
kalastukseen veneestä vavalla ja vieheellä tai 4 kohdan tarkoittamana rantalupana, joka
oikeuttaa kalastukseen rannalta vavalla ja vieheellä.



Venelupa 10 euroa/ kalastusvuorokausi
Rantalupa 5 euroa/ kalastusvuorokausi.

Kalastussäännön 8 §:n mukainen ulkopaikkakuntalaisen kiintiölupa on voimassa
kalastuskauden 1.6-10.8.2017. Lupa on voimassa koko yhteisellä rajajokialueella, mutta
rannalta tapahtuva kalastus on sallittua vain Suomen puolelta.
Rantakalastuslupa on voimassa koko lupavuorokauden, joka alkaa kello 19 ja päättyy
seuraavana päivänä kello 19.
Venekalastuslupa on voimassa koko lupavuorokauden, joka alkaa kello 19 (18) ja päättyy
seuraavana päivänä kello 19 (18).
Venekalastuslupa oikeuttaa käyttämään veneessä samanaikaisesti enintään kolmea
vapaa, joissa kussakin saa olla yksi viehe. Venekalastusluvalla voi kalastaa koko
yhteisellä rajajokialueella. Veneessä on kuitenkin oltava paikallinen soutaja Alakönkään
alueella Boratbokcán ja Bildanguoikan välillä.
Kiinteistönomistajan veneluvalla kalastavaa ei katsota paikkakunnalla asuvaksi
vakinaiseksi soutajaksi.
Kiinteistökohtaiset vene- ja rantaluvat varataan järjestelmästä osoitteesta:
https://www.tenonkalaluvat.fi/tilanomistaja_kirjaudu
Lupasivustolta pääsee varaamaan viikkokohtaisesti kiinteistölle kuuluvan määrän
kalastuslupavuorokausia, jotka saatua lupakoodia vastaan myöhemmin lunastetaan ja
maksetaan paikallisluvanmyynti paikassa Utsjoella.
Käyttämättä jääneet kiintiöidyt luvat vapautuvat ostettaviksi kalastusmatkailulupakiintiöön.
Vapakalastuskausi
Paikkakuntalaisten kalastus vavalla ja vieheellä on sallittu kesäkuun 1 päivästä elokuun 20
päivään.
Muiden lajien kalastusaika
Kalastussäännön 17 §:n mukaisesti muiden kalalajien kuin lohen, meritaimenen tai
merinieriän verkkokalastus on sallittu toukokuun 20 päivästä kesäkuun 10 päivään.
Inarijoella ja Kietsimäjoella kalastus on sallittu toukokuun 20 päivästä elokuun 20 päivään.
Muita lajeja pyydettäessä seisova verkko saa olla enintään kaksi metriä korkea pohjaverkko,
joka koostuu yksiliinaisesta hapaasta ilman pussia ja joka on valmistettu yksisäikeisestä
nailonlangasta, jonka vahvuus saa olla enintään 0.17 millimetriä.
Kulkutusverkko
Kalastus kulkutusverkolla (A-lupa) on sallittua kalastussäännön 13 §:n mukaisesti kesäkuun
1 päivästä kesäkuun 15 päivään maanantaista klo 19 (18) keskiviikkoon klo 19 (18).

Kalastussäännön 24 § mukaisesti kulkutusverkko on yksinkertainen suora verkko ilman
pussia. Kulkutusverkko saa olla enintään 45 metriä pitkä. Kulkutettaessa tulee kahden
kulkutusverkin välisen etäisyyden olla vähintään 200 metriä.
Kulkutusta saa yhteen menoon harjoittaa enintään 500 metrin matkan. Kulkutettaessa saa
käyttää vain yhtä venettä.
Seisova verkko
Kalastus seisovalla verkolla (A-lupa) on sallittu kalastussäännön 14 §:n mukaisesti
kesäkuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään. (Poikkeuksena Inarijoella kalastuskausilla
2013-2015 kalastaneiden jokivarressa asuvien kalastuskausi, joka kestää elokuun 12
päivään.)
Kalastuskaudella 1.6-15.7.2017 sekä 1-12.8.2017 välisenä aikana kalastus seisovalla
verkolla on sallittua maanantaista klo 19 (18) keskiviikkoon klo 19 (18).
Kalastuskaudella 16-31.7.2017 kalastus seisovalla verkolla on sallittua maanantaista klo 19
(18) torstaihin klo 19 (18).
Lohen, meritaimenen ja merinieriän pyyntiin tarkoitetusta seisovasta verkosta on tarkemmin
määritelty kalastussäännön 23 pykälässä.
Patokalastuksen kalastuskausi ja kalastusaika
Patokalastus (A-lupa) on kalastussäännön 15 §:n mukaan sallittu kesäkuun 1 päivästä
heinäkuun 31 päivään.
1-15.6.2017 patokalastus on sallittu maanantaista klo 19 (18) keskiviikkoon klo 19 (18).
16.6-31.7.2017 patokalastus on sallittu maanantaista klo 19 (18) torstaihin klo 19 (18).
Poikkipadon (doares), johteen (cuollo) ja apujohteen (vuojahat) verkkojen on oltava veden
yläpuolelle nostettuina tai maalla kalastuksen ollessa kiellettyä. Kaikki muut pyydyksien
kudotut osat on pidettävä maalla.
Patokalastus on tarkemmin määritelty kalastussäännön 22 pykälässä. Mutta poiketen
kalastussäännön 22 §:n 2 momentista, käytettäessä johteissa verkkoa , tulee verkon
solmuvälin olla vuonna 2018 vähintään 58 millimetriä.

Kalastusta koskevat alueelliset rauhoitukset sekä ajalliset ja määrälliset rajoitukset
Yleinen viikkorauhoitus
Kalastussäännöksen 7 §:n mukainen yleinen viikkorauhoitus käsittää kaiken kalastuksen
kiellon sunnuntaista klo 19 (18) maanantaihin klo 19 (18), ainoana poikkeuksena
viikkorauhoituksesta on muiden kalalajien kuin lohen, meritaimenen tai merinieriän
kalastusta järvissä 200 metriä kauempana joen niskasta tai suulta.

Kielletyt vapakalastusalueet
Kiellettyjä vapakalastusalueita kalastussäännön 12 §:n ja Suomen ja Norjan sopiman
poikkeusmääräyksen mukaan ovat:





patojohteitten sisäpuolella ja 50 metriä padon alapuolella taikka 10 metriä sen sivulla
10 metriä lähempänä seisovaa verkkoa
sillalta
Teno- ja Inarijokien lohipitoisten sivujokien suualueiden kalastusta on rajoitettu
erityismääräyksellä, joka ulottuu sivujoen lähimmästä rannasta 50 metriä ylävirtaan
kohtisuoraan joen yli sekä 200 metriä alavirtaan. Vavalla saa kalastaa sivujoen
suun vastakkaiselta rannalta. Sivujoista Akujoella, Laksjoella ja Levajoella kieltoalue
ulottuu sivujoen lähimmästä rannasta 300 metriä alavirtaan.
Ripeä soutaminen suoraan rauhoitetun vyöhykkeen läpi pysähtymättä on kuitenkin
sallittua pyydysten ollessa vedessä, mikäli tämä tapahtuu alle 10 metrin etäisyydellä
jokisuun vastakkeisesta rannasta.

Kudottujen pyydysten määrällinen rajoitus
Kalastussäännön 16 §:n mukaan lohta, meritaimenta tai merinieriää kalastettaessa
kulkutusverkolla, seisovalla verkolla tai padolla, voidaan käyttää samanaikaisesti vain yhtä
pyydystä kyseiseen kalastukseen oikeutettua sellaisen kalastusoikeuden omistavaa
kiinteistöä kohti Suomessa. Verkko ja patokalastusoikeudet siis ovat aina
kiinteistökohtaisia.

Verkkokalastuskieltoalueet
Kalastussäännön 27 §:n mukaan Sellaisen sivujoen kohdalla, johon lohi nousee, ei
pääjoessa sivujoen puolella syväväylään saa asettaa seisovaa verkkoa, kulkutusverkkoa tai
patoa sivujoen alapuolella 200 metriä lähemmäksi sivujoen ja pääjoen välistä rajaa.
Verkkokalastuskieltoalueen tulkinnasta on norjalaisten kanssa sovittu siten, että sivujokien
rauhoitusalueita tulkitaan niin, että rauhoitusalueet yltävät vain joen syväväylään asti eli
noin. puoleen väliin jokea. Sivujokisuun voi kiertää soutamalla vastarannan puolelta ja
sivujoen vastarannalta voi kalastaa rannalta.
Lisäksi Alakönkään ja Yläkönkään alueilla kalastus verkoilla tai padolla on sallittu ainoastaan
niille kalastajille, jotka ovat kalastaneet kyseisellä alueella kalastuskausien 2013-2015
aikana.

Tenoveneiden venerekisteröinti
Kalastussäännön 8 luvun 36 §:n mukaan paikalliset, joilla on kalastussäännön 2 §:n
mukainen verkkokalastusoikeus saavat rekisteröidä enintään kolme (3) venettä (Aluvalliset). Paikalliset henkilöt, joilla on 2 §:n mukainen verkkokalastusoikeus ja jotka
lisäksi harjoittavat matkailuelinkeinoa, saavat rekisteröidä enintään 15 venettä. (A-luvalliset
+ matkailuelinkeinoharjoittajat).
Muut paikalliset kalastajat (B-luvalliset) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut
kalastusoikeuden haltijat (ulkopaikkakuntalaiset kiinteistönomistajat) saavat rekisteröidä
enintään yhden (1) veneen.
Ulkopaikkakuntalainen kiinteistön omistaja saa rekisteröidä yhden veneen tilaa kohti, jos
kalastusoikeutta on riittävästi (vähintään1 lupavuorokausi).
Veneen rekisteröinnistä säädetään kansallisessa lainsäädännössä. Tenon veneiden
rekisteröinnistä vastaa Lapin ELY-keskuksen Utsjoen toimipiste.
Kalastusvälineiden ja veneiden puhtaus
Kalastukseen käytettävien välineiden sekä veneiden puhtaus varmistetaan lupapisteissä
lupien tulostuksen yhteydessä. Lupapisteissä on välineiden desinfiointimahdollisuus.
Saalisseuranta
Sekä yleisen paikkakuntalaisluvallisen (A-lupa) että paikallisen vapakalastusluvallisen (Blupa) sekä ulkopaikkakuntalaisen kiinteistön omistajan tulee tehdä kalastussäännön 5 luvun
30 § :n mukainen saalisilmoitus.
Kalastajalla on velvollisuus pitää saalispäiväkirjaa (sähköisessä muodossa tai paperilla) ja
ilmoittaa Tenojoen sähköiseen saalisrekisteriin jokaista pyydettyä lohta, meritaimenta,
merinieriää, kyttyrälohta ja kirjolohta koskevat seuraavat tiedot:






vyöhyke, jolla on kalastettu;
kalastuspäivämäärä;
saaliin sukupuoli, paino ja pituus
vapautettujen kalojen lukumäärä
pyyntiväline (vapa/viehe, kulkutusverkko, seisova verkko, pato)

Vapautetun kalan sukupuolta, painoa ja pituutta ei tarvitse ilmoittaa.
Myös saalittomuus on ilmoitusvelvollisuuden alainen tieto, jolloin tulee ilmoittaa vyöhyke,
jolla kalastettu, kalastuspäivämäärä sekä pyyntivälineet.
Kalastajan on ilmoitettava kaikki lohi-, meritaimen- ja merinieriä saaliinsa ennen kuin hän
voi ostaa uuden kalastusluvan.

Muiden kalalajien saalis voidaan ilmoittaa samanaikaisesti ilmoitettaessa lohi-, meritaimen,
ja merinieriäsaaliit tai kalastuskauden päätyttyä. Ilmoitukseen tulee sisältyä kunkin pyydetyn
lajin kokonaispaino eri lajeihin eriteltynä.
Paikalliset kalastajat saavat kalastusluvan lunastamisen yhteydessä mukaansa painetun
saalispäiväkirjan, joka tulee täyttää.
Ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien, jotka ovat varanneet vene- tai rantalupia
sähköpostiin tulee linkki saalisilmoituksen tekemiseen.
Lapin ELY-keskuksen Utsjoen toimipiste
Aukioloajat 28.5-20.8.2018
ma-pe
klo 9:00-11:00 ja
12:30-16:00
Yhteystiedot
Ursula Waltari 050-396 3713, paikallisluvat ja venerekisteröinti
Peppiina Huhtala 050-351 1390, ulkopaikkakuntalaisten kiintiöluvat ja venerekisteröinti

