
PÖYTÄKIRJA 

 

Suomen maa- ja metsätalousministeriön ja Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriön välinen 

pöytäkirja perustuen Suomen ja Norjan väliseen sopimukseen kalastuksesta Tenojoen vesistössä 

30. syyskuuta 2016 (Tenon kalastussopimus) artiklaan 7 ja artiklaan 6 poikkeuksista 

sopimuksen liitteestä 2 (Tenojoen vesistön kalastussääntö). 

 

Hallitusten valtuuttamat viranomaiset ovat Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan nojalla sopineet 

seuraavista Tenon kalastussopimuksen liitteenä 2 olevasta Tenojoen vesistön kalastussäännöstä 

poikkeavista määräyksistä:  

 

1. Poikkeus 4 §:stä:  

Kaikkiin ensimmäisessä momentissa mainittuihin kalastuslupaluokkiin voidaan liittää lapsilupa. 

Lapsilupa oikeuttaa siinä nimetyn muualla kuin Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti asuvan 

alle 16-vuotiaan kalastamaan yhdellä vavalla tai yhdellä käsisiimalla kerrallaan. Lapsilupa ei kuulu 5 

§:n ensimmäisen ja toisen momentin lupakiintiöihin.  

 

2. Poikkeus 5 §:stä: 

Rantakalastuslupien enimmäismäärä kalastuskautta kohden on 12 000 kalastusvuorokautta, joka 

jaetaan puoliksi Suomen ja Norjan välillä. Kumpikin osapuoli voi tehdä tarkempia määräyksiä lupien 

käytöstä. 

 

3. Poikkeus 6 §:stä:  

Lohen ja merinieriän kalastuksessa sallittuja pyyntivälineitä ovat:  

1) potkupato (joddu) ja mertapato (meardi) 

2) seisova verkko 

 

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 2 momentissa tarkoitettuja pyydyksiä on 4 §:n 1 kohdassa tarkoitetun yleisen 

paikkakuntalaisluvan haltijoilla. Muut kalastajat saavat käyttää ainoastaan vapaa ja viehettä. 

 

4. Poikkeus 8 §:stä 

Kalastus vavalla ja vieheellä (vapakalastus) on sallittu 4 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilla 

kalastusluvilla kalastaville Tenojokilaaksossa vakinaisesti asuville henkilöille kesäkuun 1 päivästä 

elokuun 10 päivään. Vuonna 2022 lohen tai merinieriän vapakalastus ei ole sallittua. 

Vapakalastus on sallittu 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun kalastusluvan omaaville henkilöille kesäkuun 15 

päivästä heinäkuun 31 päivään.  

 

 



5. Poikkeus 9 §:stä : 

Vene- ja rantakalastuslupa on henkilökohtainen 

 

Rantakalastuslupa muiden lajien kuin lohen ja merinieriän kalastukseen oikeuttaa käyttämään yhtä 

vapaa. Lupa on voimassa erikseen nimetyllä kalastusvyöhykkeellä siinä valtiossa, josta lupa on 

ostettu. Lupa on voimassa kalastusvuorokauden, joka alkaa kello 08 (07) ja päättyy kello 23 (22). 

 

6. Poikkeus10 §:stä:  

Rantakalastuslupa oikeuttaa kalastamaan perholla ilman kohoa tai heittopainoa. Alle 16-vuotiaalle 

lunastettu rantakalastuslupa oikeuttaa kalastamaan perholla ja koholla. 

 

7.  Poikkeus 11 §:stä: 

4 §:n 4 kohdassa tarkoitettu vapakalastuslupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla korkeintaan 

luokan #6 perhokalastusvälineitä käyttäen. Perukkeen maksimipaksuus on 0,20 mm ja koukun 

maksimikoko 10. Putkiperhojen käyttö ei ole sallittu, eikä perhoihin (tai perukkeeseen) saa laittaa 

painotusta. Perhosiiman on oltava kelluva ja käytössä saa olla yksi 1-haarainen koukku. Ainoastaan 

haavin käyttäminen on sallittu apuvälineenä pyydykseen tarttuneen kalan nostamiseksi rannalle. 

 

8. Poikkeus 12 §:n 4 kohdasta: 

Vapakalastus on kielletty rannalta jokisuilla seuraavissa joissa: Buolbmátjohka/Pulmankijoki, 

Lákšjohka/Laksjoki, Veahčajohka/Vetsijoki, Ohcejohka/Utsjoki, Goahppelašjohka/Kuoppilasjoki, 

Leavvajohka/Levajoki, Baišjohka/Baisjoki, Váljohka/Valjoki, 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. 



 

Lisäksi kalastus ei ole sallittua seuraavilla alueilla 

1) Alaköngäs – Bildam 

2) Borsejohka – Levajoen suu  

 

Edellä mainittujen rauhoitusalueiden lisäksi kunkin valtion toimivaltainen viranomainen voi asettaa 

ylimääräisen rauhoitusalueen Galbajoen ja Vetsijoen suun väliselle alueelle. Rauhoitusalue on tällöin 

kyseisen valtion rannasta syväväylään asti.  

 

9.  Poikkeus 13 §:stä:  

Kalastus kulkutusverkolla ei ole sallittua kalastuskaudella 2022. 

 

10.  Poikkeus 14 §:stä: 

Lohen kalastus seisovalla verkolla on sallittu heinäkuun 4 päivästä heinäkuun 13 päivään, 

maanantaista klo 19 (18) tiistaihin klo 19 (18).  

 

11. Poikkeus 15 §:stä: 

Lohen Patokalastus on sallittu heinäkuun 4 päivästä heinäkuun 13 päivään, maanantaista klo 19 (18) 

keskiviikkoon 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, padon 

koukkuverkot (joddu) ja merrat (meardi) mukaan luettuina, on pidettävä maalla. 

 

12. Poikkeus 17 §:stä : 

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. 

 

13. Poikkeus 25 §:stä: 

 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.  

 

Seisovalla verkolla kalastettaessa ei saa käyttää keinotekoista virransuojusta tai johdeverkkoa.  

 

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

solmun keskipisteestä seuraavan solmun keskipisteeseen märässä pyydyksessä mitattuna. Nuotassa saa 

käyttää ainoastaan hampusta, puuvillasta, nailonsidoslangasta tai kierretystä nailonista tehtyä lankaa.  

 

Nuottaa ei saa käyttää 200 metriä lähempänä joen niskaa, suuta, koskea tai nivaa.  

 

 



Näitä poikkeuksia, jotka on hyväksytty Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan nojalla ja jotka on 

kirjattu tässä pöytäkirjassa sopimuksen 7 artiklan mukaisesti, sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2022, 

ellei toisin mainita, ja ne sisällytetään kummankin sopimuspuolen kansalliseen lainsäädäntöön siten 

että kansalliset määräykset voivat tulla voimaan viimeistään 1. toukokuuta 2022. 

 

Allekirjoitettu kahtena kappaleena norjaksi ja suomeksi, jossa molemmat kieliversiot ovat 

samanarvoisia.  

 

Helsinki/Oslo xx/xx/2022 

 

 


