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Valtioneuvoston asetus
kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2022

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 46 §:n 3 mo-
mentin, 48 §:n 4 momentin ja 52 §:n 2 momentin, sekä kalastuksesta Tenojoen vesistössä
Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 7 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään muiden kalojen kuin lohen kalastuksesta seuraavilla Teno-
joen vesistön lohennousualueilla:

1) Pulmankijärvi, Gálddašjohka Luovosvárjohkan suuhun asti, Ylä-Pulmankijoki Ylä-
putoukselle asti, Luossajohka Luossajávriin asti, Morešveaijohka neljä kilometriä ylävir-
taan laskukohdasta Ylä-Pulmankijokeen sekä Skihpajohka ensimmäiseen lompoloon asti;

2) Vetsijoki Vetsijärveen asti ja Vaisjoki Váišluoppaliin saakka;
3) Utsjoki Mierasjärveen asti, Čársejohka Liŋkinjohkan suusta 10 kilometriä ylävir-

taan saakka ja Kevojoki Fiellogahjohkan suuhun asti;
4) Kuoppilasjoki Birkejohkan suuhun asti, Birkejohka Yläputoukseen asti sekä Goas-

kinjohka Goaskinjávriin saakka;
5) Nilijoki 13 kilometriä toiselle kivikkokentälle asti;
6) Akujoki putoukselle asti; 
7) Karigasjoki viisi kilometriä Luomusjokisuusta ylävirtaan.
Kalastukseen 1 momentissa mainituilla alueilla sovelletaan lisäksi kalastuksesta annet-

tua valtioneuvoston asetusta (1360/2015) siltä osin kuin tässä asetuksessa ei toisin säädetä.

2 §

Kalastuksessa sallitut pyyntivälineet

Kalastus on sallittu vain seuraavilla pyyntivälineillä ja -tavoilla:
1) seisova verkko Utsjoen, Vetsijoen ja Pulmankijoen vesistössä;
2) vapa ja viehe; 
3) katiska koski- ja virta-alueiden ulkopuolella; 
4) madekoukku jäältä kalastettaessa.

3 §

Kalastuskieltoalueet

Kalastus on kielletty seuraavilla alueilla:
1) Ylä-Pulmankijoki sivujokineen;
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2) Gálddašjohkassa jokisuun ja Gálddašjohka Luovosvárjohkan suuhun asti Gálddaš-
luoppal-lampi mukaan lukien;

3) Utsjoessa joen suusta Utsjoen ja Nuorgamin välisen maantien siltaan saakka; sekä
4) Čársejohkan alaputouksessa 60 metrin matkalla putouksen niskalta alaspäin.

4 §

Yleinen viikkorauhoitus

Jäljempänä 5 ja 10 §:ssä säädettyjen kalastuskausien aikana kaikki kalastus on kielletty
sunnuntaista kello 19:stä maanantaihin kello 19:ään lukuun ottamatta kalastusta järvissä
200:aa metriä kauempana joen niskasta tai suulta.

5 §

Kalastuskausi vavalla ja vieheellä

Kalastus vavalla ja vieheellä on sallittu Pulmankijoen, Vetsijoen ja Utsjoen vesistöissä
kesäkuun 1 päivästä elokuun 31 päivään.

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa vesistöissä kalastus vavalla ja vieheellä on sal-
littu kesäkuun 1 päivästä elokuun 20 päivään.

6 § 

Syöttiä ja koukkupyydyksiä koskevat rajoitukset

Syöttinä ei saa käyttää katkarapua, kalaa eikä matoa.
Madekoukun käyttö on sallittua vain pyydettäessä madetta jäältä. Tenojoen vesistöstä

peräisin olevan kuolleen syöttikalan käyttö on kuitenkin sallittua madekoukulla kalastet-
taessa ja madon käyttö syöttinä on sallittua jäältä tapahtuvassa pilkkimisessä.

Vieheessä saa olla korkeintaan yksi kolmihaarakoukku tai korkeintaan kolme yksihaa-
raista koukkua.

7 §

Vapakalastuksessa käytettävä apuväline

Pyydykseen tarttuneen kalan nostamisessa rannalle saa apuvälineenä käyttää vain haa-
via.

8 §

Kielletyt vapakalastusalueet

Viehekalastus on kielletty
1) 10 metriä lähempänä seisovaa verkkoa;
2) sillalta;
3) veneestä ja rannalta 200 metriä lähempänä sivujoen lähintä rantaa Kevojoen ja Čár-

sejohkan suulla Kevojärvessä, Čársejohkan suulla Kevojoessa tai Gálddašjohkan ja Ylä-
Pulmankijoen suulla Pulmankijärvessä.

9 §

Kudottujen pyydysten käytön määrällinen rajoitus

Kalastuksessa saa käyttää samanaikaisesti enintään viittä seisovaa verkkoa kiinteistöä
kohti. 
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10 §

Kalastusaika seisovalla verkolla

Kalastus seisovalla verkolla on sallittua jokiosuuksilla jäiden lähdöstä kesäkuun 20 päi-
vään sekä elokuun 1 päivästä elokuun 31 päivään. 

Kalastus järvissä kauempana kuin 200 metrin päässä joen niskasta tai suulta on sallittua
koko vuoden. 

11 § 

Kalastus veneestä

Kalastus ja kalastusvälineiden laskeminen veneestä moottorin käydessä sekä virtaan
paikoilleen ankkuroidusta veneestä on kielletty. 

12 § 

Pyydysten merkintä

Pyyntiin asetetut seisovat verkot on merkittävä siten, että ne ovat selvästi muiden vesis-
tössä liikkuvien havaittavissa. Pyydykset on merkittävä vähintään 15 senttimetriä veden
pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan ylä-
puolelle 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. 

13 §

Pyynti verkkopyydyksillä

Kalastuksessa käytettävä seisova verkko saa olla enintään 3 metriä korkea pohjaverkko,
joka koostuu yksiliinaisesta hapaasta ilman pussia ja joka on valmistettu yksisäikeisestä
nailonlangasta, 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 eikä joh-
deverkkoa.

Seisovan verkon solmuvälin on oltava vähintään 29 millimetriä ja se saa olla enintään
40 millimetriä solmun keskipisteestä seuraavan solmun keskipisteeseen märässä pyydyk-
sessä mitattuna.

Pulmankijärvessä, Utsjoen järvilaajentumissa sekä Vetsijoen Riekkojärvissä seisovat
verkot saavat olla korkeampia kuin 3 metriä ja reeskanpyynnissä saa käyttää verkkoja, joi-
den solmuväli on vähintään 17 millimetriä. Syyskuun 1 päivästä huhtikuun 30 päivään saa
edellä mainituilla alueilla verkkoja käyttää pintaverkkoina. Verkkojen solmuvälin on täl-
löin oltava vähintään 18 millimetriä ja se saa olla enintään 50 millimetriä.

14 §

Kalaväylä ja pyydysten väliset etäisyydet

Kalaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta joen, salmen tai kapeikon
leveydestä sen syvimmällä kohdalla. Seisovan verkon mikään osa ei saa ulottua pää- tai
sivu-uoman kalaväylään asti. Pyydysten uloin osa ei miltään kohdalta saa ulottua 10:ä
metriä lähemmäksi vastakkaista rantaa, eikä uomassa sijaitsevia saaria, luotoja ja kareja,
joiden väliin tulee omia uomia.
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Pyyntiin asetetut seisovat verkot eivät saa miltään osin olla 60:ä metriä lähempänä toi-
siaan.

15 §

Verkkokalastuskieltoalueet

Seisovaa verkkoa ei saa asettaa 200:aa metriä lähemmäksi sivujoen lähintä rantaa Ke-
vojoen ja Čársejohkan suulla Kevojärvessä, Čársejohkan suulla Kevojoessa tai Gálddaš-
johkan ja Ylä-Pulmankijoen suulla.

16 §

Saalisilmoitus rekisteriin

Kalastajan on pidettävä saalispäiväkirjaa sähköisessä muodossa tai paperilla. Kalasta-
jan on myös ilmoitettava kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltami-
sesta annetun lain (176/2017) 7 §:ssä tarkoitettuun Tenojoen sähköiseen saalisrekisteriin
jokaista pyydettyä lohta, taimenta, kyttyrälohta ja kirjolohta koskevat seuraavat tiedot,
riippumatta siitä, onko kala vapautettava vai otettu saaliiksi: 

1) joki tai järvi, jolla kala on kalastettu;
2) kalastuspäivämäärä;
3) kalan sukupuoli, paino ja pituus;
4) vapautettujen kalojen lukumäärä lajikohtaisesti;
5) pyyntiväline.
Vapautetun kalan sukupuolta, painoa ja pituutta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.
Saaliitta jääneen on ilmoitettava 1 momentin 1, 2 ja 5 kohdassa tarkoitetut tiedot.
Saaliit on ilmoitettava ennen 1 syyskuuta. Ilmoitukseen tulee sisältyä kunkin pyydetyn

lajin kokonaispaino eri lajeihin eriteltyinä.
Kalastuslupien luovuttajan velvollisuudesta järjestää kalastajille pääsy sähköiseen saa-

lisrekisteriin säädetään kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
annetun lain 8 §:ssä. 

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä toukokuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2022.

Helsingissä 25.5.2022

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste
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Stáhtaráđi ásahus 
guollebivddus Deanu čázádaga oalgečázádagain jagi 2022 

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo guolástanlága (379/2015) 46 § 3 momeantta, 48 § 
3 momeantta ja 52 § 2 momeantta sihke guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkko-
juvvon soahpamuša láhkaásaheami suorggi mearrádusaid fápmuibidjamis ja guoskadeamis ad-
dojuvvon lága (176/2017) 7 § 3 momeantta vuođul: 
 

1 § 

Guoskadanviidodat 

Dán ásahusas mearriduvvo eará guliid go luosa bivddus čuovvovaš Deanu čázádaga 
luossagoargŋunviidodagain:  

1) Buolbmátjávri, Gálddašjohka Luovosvárjoga njálmmi rádjái, Badje-Buolbmátjohka  Bad-
jegoržži rádjái, Luossajohka Luossajávrri rádjái, Morešveaijohka njeallje kilomehtera bajás 
luoitinsajis Badje-Buolbmátjoga rádjái sihke Skihpajohka vuosttaš luobbala rádjái; 

2) Veahčajohka Veahčajávrri rádjái ja Váišjohka Váišluobbala rádjái; 
3) Ohcejohka Mierašjávrri rádjái, Čársejohka Liŋkinjohnjálmmis 10 kilomehtera bajás ja 

Geavvu Fiellogáhjoga njálmmi rádjái; 
4) Goahppelašjohka Birkejohnjálmmi rádjái, Birkejohka Badjegoržži rádjái sihke Goaskin-

johka Goaskinjávrri rádjái; 
5) Njiljohka 13 kilomehtera nuppi juovahatgietti rádjái; 
6) Áhkojohka goržži rádjái;  
7) Gáregasjohka vihtta kilomehtera Luopmošjohnjálmmis bajás. 
Guollebivddu 1 momeanttas namuhuvvon viidodagain guoskaduvvo  dasa lassin guollebi-

vddus addojuvvon stáhtaráđi ásahus (1360/2015) dakko buohta go dán ásahusas ii nuppe láhkái 
mearriduvvo.  
 

2 § 

Guollebivddus lobálaš bivdoneavvut 

Guollebivdu lea lobálaš dušše čuovvovaš bivdoneavvuiguin ja -vugiiguin:  
1) njáŋggofierbmi Ohcejoga, Veahčajoga ja Buolbmátjoga čázádagas;  
2) stággu ja vuogga;  
3) guollehehkke guoika- ja rávdnjeviidodagaid olggobealde;  
4) njáhkároahkki jieŋa alde bivddedettiin.  

 
3 § 

Guollebivddu gielddusviidodagat 

Bivdu lea gildojuvvon čuovvovaš viidodagain:  
1) Badje-Buolbmátjohka oalgejogaidisguin; 
2) Gálddašjohka johkanjálmmi ja Gálddašjohka Luovosvárjohnjálmmi rádjái, mielde lea maid 

Gálddašluoppal; 
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3) Ohcejohka johkanjálmmi rájes gitta Ohcejoga ja Njuorggáma gaskasaš eatnangeainnu 

šalddi rádjái; sihke  
4) Čársejohka vuollegoržžis 60 mehtera mátkkis goržži niskkis vulos guvlui.  

 
4 § 

Almmolaš vahkkoráfáidahttin 

Maŋŋelis 5 ja 10 §:s mearriduvvon bivdoáigodagaid áigge visot bivdu lea gildojuvvon 
sotnabeaivvis diibmu 19 rájes gitta vuossárgga diibmu 19 rádjái earret guollebivddu jávrriin 200 
mehtera duohken joga oivošis dahje njálmmis. 
 

5 § 

Guollebivdoáigodat stákkuin ja vuokkain 

Stákkuin ja vuokkain lea lohpi bivdit Buolbmátjoga, Veahčajoga ja Ohcejoga čázádagain 
geassemánu 1. beaivvi rájes gitta borgemánu 31. beaivvi rádjái. 

Eará go 1 momeanttas dárkkuhuvvon čázádagain stákkuin ja vuokkain lea lobálaš bivdit 
geassemánu 1 beaivvi rájes gitta borgemánu 20. beaivvi rádjái.  
 

6 § 

Ráddjehusat mat gusket seavtti ja áŋkorbivdosiid 

Seaktin ii oaččo geavahuvvot reahka, guolli iige máhtu. 
Njáhkároahki geavahus lea lobálaš dušše go njáhká bivdojuvvo jieŋa alde. Deanu čázádagas 

váldojuvvon jápmán seakteguoli geavahus lea goittotge lobálaš njáhkárohkiin guolástettiin ja 
máhtu geavahus seaktin lea lobálaš jieŋa alde oaggumis. 

Vuokkas oažžu lea eanemustá okta golmmasuorat áŋkor dahje eanemustá golbma ovttasuorat 
áŋkora. 
 

7 § 

Veahkkeneavvu mii geavahuvvo stággobivddus 

Bivdosii darvánan guoli loktemis gáddái oažžu veahkkeneavvun geavahit dušše hoava.  
 

8 § 

Gildojuvvon stággobivdinduovdagat 

Stággoguollebivdu lea gildojuvvon  
1) 10 mehtera lagabus njáŋggofierpmi; 
2) šalddi alde; 
3) fatnasis ja gáttis 200 mehtera lagabus oalgejoga lagamus gátti Geavu ja Čársejoga njálmmis 

Geavojávrris, Čársejoga njálmmis Geavus sihke Gálddašjoga ja Badje-Buolbmátjávrri njálm-
mis Buolbmátjávrris. 
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9 § 

Gođđojuvvon bivdosiid geavahanmeari ráddjehus 

Guollebivddus  lea lohpi geavahit ovttaáigásaččat eanemustá vihtta njáŋggofierpmi giddodaga 
guovdu.  
 

10 § 

Guollebivdináigi njáŋggofirpmiin 

Guollebivdu njáŋggofirpmiin lea lobálaš johkaossodagain jieŋaid vuolgima rájes gitta 
geassemánu 20 beaivvi rádjái sihke borgemánu 1 beaivvi rájes gitta 31 beaivvi rádjái.   

Guollebivdu lea lobálaš oppa jagi jávrriin guhkkelis go 200 mehtera geahčen joga oivošis 
dahje njálmmis.  
 

11 § 

Fanasbivdu 

Guollebivdu ja guollebivdobiergasiid suhppen fatnasis go mohtor manná sihke rávdnjái 
dasanaga áŋkorastojuvvon fatnasis lea gildojuvvon. 
 

12 § 

Bivdosiid merken 

Bivdinláhkái biddjojuvvon njáŋggofierpmit fertejit merkejuvvot čielgasit nu, ahte 
čázádagain johttit fuobmájit daid. Bivdosat fertejit merkejuvvot uhcimustá 15 sentimehtera 
čázeoaivvi bajábeallai olli govddohagain dahje uhcimustá 40 sentimehtera čázeoaivvi 

bajábeallai olli stággui giddejuvvon láhpuin, man oaneheamos siiddu guhkkodat leat uhcimustá 
15 sentimehtera. 

Bivdosiidda fertejit merkejuvvot bivdosa biddji namma ja oktavuohtadieđut sihke dan 
giddodaga namma, masa bivdovuoigatvuohta gullá. Njáŋggofierbmái mearka giddejuvvo 
bivdosa geahčái giddejuvvon govddohahkii, mii oidno álkit.  
 

13 § 

Bivdu fierbmebivdosiiguin 

Njáŋggofierbmi, mii geavahuvvo guollebivddus, oažžu leat eanemustá 3 mehtera allosaš 
bodnefierbmi, mas lea fierbmečoalli ovttain vuovssain seahka haga ja mii lea válmmaštuvvon 
nylonláiggis, mas lea okta sáiggar, ja man assodat oažžu lea eanemustá 0,20 millimehtera. 
Fierpmi allodat ii oaččo leat stuorát go čázi čikŋodat guollebivdinsajis. 

Njáŋggofirpmiin guolástettiin ii oaččo geavahuvvot dahkurávdnjesuodji iige vuojahatfierbmi.  
Njáŋggofierpmi galljodat ferte leat uhcimustá 29 millimehtera ja dat oažžu leat eanemustá 40 

millimehtera čuolmma gaskačuoggáš čuovvovaš čuolmma gaskačuoggái njuoska bivdosis 
mihtidettiin. 

Buolbmátjávrris, Ohcejoga luobbaliin sihke Veahčajoga Rievssatjávrriin njáŋggofierpmit 
ožžot leat alibut go 3 mehtera ja reaskábivddus lea lohpi geavahit firpmiid, maid galljodat leat 
uhcimustá 17 millimehtera. Čakčamánu 1 beaivvi rájes gitta cuoŋománu 30 beaivvi rádjái ovdal 
7



374/2022  
 
namuhuvvon viidodagain fierpmit sáhttet geavahuvvot čázeoaifierbmin. Firpmiid galljodat 
galgá dalle leat unnimustá 18 millimehtera ja dat oažžu leat eanemustá 50 millimehtera. 
 

14 § 

Guollefávli ja bivdosiid gaskkat 

Guollefávli lea goalmmádas fávleallodaga mielde joga, nuori dahje boatkka govdodagas dan 
čiekŋaleamos sajis. Njáŋggofierpmi mihkkege osiid ii oaččo ollit váldo- dahje siidorokki 
guollefávlli rádjái. Bivdosiid olggumus oassi ii oaččo ollit gokkoge 10 mehtera lagabui 
buohtalas gátti, iige rokki sulluid, lássáid ja gárguid, maid gaskii bohtet iežaset rokkit.  

Bivdima várás biddjon njáŋggofierpmit eai oaččo leat gokkoge 60 mehtera lagabus nubbi 
nuppi. 
 

15 § 

Fierbmebivddu gielddusviidodagat 

Njáŋggofierbmi ii oaččo biddjojuvvot 200 mehtera lagabui oalgejoga lagamus gátti Geavu ja 
Čársejoga njálmmis Geavojávrris, Čársejoga njálmmis Geavus iige Gálddašjoga ja Badje-
Buolbmátjoga njálmmis. 
 

16 § 

Sálašalmmuhus registarii 

Guollebivdi lea geatnegahtton doallat sálašbeaivegirjji šleađgahámis dahje báhpára alde. 
Guollebivdi ferte maid almmuhit guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon 
soahpamuša láhkaásaheami suorggi mearrádusaid fápmuibidjamis ja guoskadeamis addojuvvon 
lága (176/2017) 7 §:s dárkkuhuvvon Deanu šleađgasálašregistarii juohke bivdojuvvon luosas, 
dápmogis, ruoššaluosas ja girjeluosas čuovvovaš dieđuid, fuolakeahttá das, leago guolli 
luitojuvvon vai goddojuvvon sálašin: 

1) joga dahje jávrri, gos guolli lea bivdojuvvon; 
2) bivdobeaivemeari; 
3) guoli sohkabeali, deattu ja guhkkodaga; 
4) luitojuvvon guliid meari šlájaid guovdu; 
5) bivdoneavvu. 
Luitojuvvon guoli sohkabealli, deaddu ja guhkkodat ii goittotge dárbbaš almmuhuvvot. 
Sállaša haga báhcán bivdi ferte almmuhit 1 momeanta 1, 2 ja 5 čuoggáin dárkkuhuvvon 

dieđuid. 
Sállašat fertejit almmuhuvvot ovdal čakčamánu 1 beaivvi. Almmuhussii galgá gullat guđege 

bivdojuvvon šlája ollesdeaddu sierra šlájaide sierranastima mielde.   
Bivdolobiid luohpadeaddji geatnegasvuođas ordnet guolásteaddjái beassama 
šleađgasálašregistarii mearriduvvo guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soah-

pamuša láhkaásaheami suorggi mearrádusaid fápmuibidjamis ja guoskadeamis addojuvvon lága 
8 §:s. 
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17 § 

Fápmuiboahtin 

Dát ásahus boahtá fápmui miessemánu 27 beaivvi 2022 ja lea fámus gitta juovlamánu 31 
beaivvi rádjái 2022. 
 
Helssegis miessemánnu 25 beaivve 2022 

Eanan- ja meahccedoalloministtar Antti Kurvinen 
 
 
 
 

Ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste 
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