
Tenojoen kalastusta on säädelty vuodesta 1873

Tenojoen lohikantoja on suojeltu ja kalastusta ohjattu Suomen ja Norjan välisillä 
kalastussopimuksilla ja -säännöillä vuodesta 1873 lähtien. Kalastussääntöä on 
tarkistettu ja ajantasaistettu vuosina 1920, 1938, 1953, 1960, 1972, 1979, 1982,1989
ja viimeksi 2017. Vuoden 2017 tehtiin joitakin muutoksia 2020. Säännöissä on 
rajoituksia niin paikallisille kalastajille, kuin muualta tulleille kalastajille. Tässä joitakin
poimintoja säännöistä jotka ovat koskeneet erityisesti vapakalastajia. 

Aina kun kalastussääntöä on muutettu, siitä seurannut laaja keskustelu. Niin kävi 
myös ensimmäisen säännön kanssa. Ensimmäisessä säännössä, joka annettiin 18. 
Huhtikuuta 1873, oli 12 § ja 3 sivua. Sen pykälässä 10 oli ensimmäinen määräys 
kalastusluvasta onkimiseen:

”Jotta muu kuin kalastukseen oikeutettu voisi onkia lohta ja meritaimenta, vaaditaan 
siihen lupa lapinmaan kruununvoudilta tai Utsjoen kruunun nimismieheltä, jolloin 
lupa on annettava vain maksua vastaan, jonka suuruus on 11–88 markkaa/2-15 
riksiä/ sekä joen siltä osalta joka muodostaa valtakunnan rajaa, sellaisella ehdolla, 
että samanlainen lupa hankitaan naapurimaan puolelta. Tämä maksu on 
Kuvernöörin tarkemman määräyksen mukaan, käytettävä kalastuksen valvontaan 
kalastusalueella.”

Tämä sääntö, ja etenkin tämä 10 §, aiheutti tyytymättömyyttä paikallisessa väestössä
sen verran, että kuvernööri lähetti venäläisen diplomaattiin ja kansatieteilijän Dimitri
Buharovin (1853–1889) paikanpäälle selvittämään mistä oli kysymys. Buharov teki 
vuonna 1883 matkan lappiin, jossa hän tutustui myös Tenojoen kalastukseen.  Hänen
arvionsa Tenon säännöstä ja sen aiheuttamasta haitasta paikalliseen kalastukseen oli
seuraava:

”Saamelaisten tyytymättömyys vuoden 1873 asetuksen 10. pykälään, joka sallii 
vierasmaalaisen turistin kalastaa lohta, ja pyyntö korottaa siitä saatua maksua, 
selittyy heidän halullaan saada suuremmassa määrin tämä summa kunnan käyttöön.
Heidän ilmoituksensa siitä, että englantilaiset kalastavat lohet Tenosta (heitä on 
kaksi) kestää huonosti kritiikkiä; itse saamelaiset omine vaikkakin lain määrämine 
verkkoineen ja vieläpä salakalastuksella kiellettynä aikana ovat epäilemättä 
suurempia tämän kalan vihollisia. Lisäksi saamelaisten ansiotulot turisteista eivät ole 
vähäiset, ja jälkimmäisten tultuaan varta vasten Lontoosta oikkuaan tyydyttämään 
eivät tietenkään nurisisi heiltä vaaditun maksun korottamista.”



Vuoden 1920 oli ensimmäinen jonka Suomi teki itsenäisenä valtiona. Säännössä oli 
15 pykälää ja onkimista käsittelevä pykälä siinä 12§. Suuria muutoksia sinä vuoden 
1873 lakiin ei ole. Kalastusluvan hinta on muuttunut 14–84 markan suuruiseksi. 
Lupatulojen käyttö on pysynyt valvonnassa.

1953 annettu kalastusääntöön tuli niille paikallisille, jotka asuivat vakituisesti 
kalastuspiirin jokilaaksossa, mutta joilla ei ole kalastusoikeutta halvempi 
kalastuslupa, kuin niille jotka asuivat muualla. Matkailijoiden lupavuorokausien 
määrä rajoitettiin 7 vuorokauteen kalastuskaudelta kalastajaa kohden. Kalastuskortti 
lunastettiin jommastakummasta valtakunnasta nimismieheltä tai hänen 
valtuuttamalta henkilöltä.  Pykälien määrä tässä säännössä oli kasvanut 19 pykälään. 

Vuoden 1960 kalastussääntöön tuli muutoksia, jotka koskettivat matkailukalastajia. 
Lupavuorokausien määrä kalastuskautta kohti nousi kymmeneen. Suurin muutos 
tapahtui siinä, että kalastaa sai vain perholla, lukuun ottamatta Skietshamjokea, 
jossa kalastus oli sallittu myös syöttiä ja uistinta käyttäen. Kalastusvuorokausi 
laskettiin alkavaksi klo 12. Myös veneiden käyttöä alettiin rajoittaa. Veneeltä joka ei 
ollut paikkakunnalla vakituisesti asuvan, vaadittiin käyttölupa. 
Kalastuskortteista ja venemaksuista saadut tulot jaettiin molempien maiden kesken.

Vuoden 1972 kalastussäännössä onki ja uistin on vaihdettu vavaksi ja vieheeksi.  
kalastussäännöissä sallittiin taas matkailukalastajien kalastaa vavalla ja vieheellä. 
Uistinkalastus oli kuitenkin sallittua ainoastaan veneestä, lukuun ottamatta Tanan 
siltaa, Tenojokisuuta, Matinköngästä ja Porttiköngästä.  Venemaksun hintaa 
korotettiin 5 markasta 30 markkaan, kalastusluvan hinta oli 12 markkaa. 
Ulkomaalaisille luvan hinta oli 18 markkaa ja ilman passia ei lupaa saanut.

1972 on vuosi jolloin kalantutkimustoiminta Tenolla voidaan katsoa alkaneeksi. 
Alkusysäyksen tähän antoi Altan voimalaitoshanke. Tenojoen-vesistön latvoilla, 
Norjan puolella, olevan Jiesjärven vesiä aiottiin kääntää siten, että vedet 
johdettaisiin Altajoen-vesistöön. Tällä olisi ollut vaikutusta myös suomenpuolen 
lohisaaliiseen. Täytyi saada arvio siitä, kuinka paljon tämä vaikuttaisi Tenojoen 
lohenpoikastuotantoon ja sitä kautta saaliiseen. Selvitystä tehtiin yhteistyössä 
norjalaisten kanssa.  Suomenpuolelta selvitystä ryhtyi tekemään Jorma Toivonen 
tutkimusryhmineen.  Selvitys valmistui 1974, lohisaaliin alenemaksi oli laskettu 
suomenpuolella 3800 kg. Lopulta päätös oli, että vesiä ei käännetä. Tämä on niitä 
harvoja tapauksia kun biologit ovat voittaneet insinöörit näissä väännöissä. Tästä 
eteenpäin oli tutkittutietoa huomattavasti enemmän käytössä, sillä Tenojoen 
kalantutkimus jatkui tästä eteenpäin huomattavasti paremmilla resursseilla. Tämä 
auttoi lainlaatijoita uusissa kalastussäännöissä.



Uusisääntö Tenolle tuli vuonna 1979. Näissä neuvotteluissa oli mukana myös 
tutkimuksen edustajia. Sääntöön oli kirjattu ensimmäisen kerran kutuvaltio 
periaatteen soveltamisessa Tenojoen kalastuksen säätelyssä. Myös termi 
”urheilukalastajat” esiintyy lakitekstissä. 
Urheilukalastajat saivat kalastaa vavalla ja vieheellä vain veneestä, lukuun ottamatta 
Tenojokisuuta, Ala-könkään yläosaa, Yläköngästä ja Matinköngästä. Tämän lisäksi 
urheilukalastajilla oli oikeus kalastaa rannalta perhovälinein siten, että heittopainon 
käyttö oli kielletty ja samanaikaisesti sai käyttää vain yhtä perhoa, jonka koko piti olla
2/0 tai sitä suurempi. Urheilukalastusluvan luvan hinta nousi 40 markkaan.

1982 säännössä ei vapakalastajille tullut suuria muutoksia. Muutokset olivat 
enemmän teknisiä, kuin sellaisia joilla olisi ollut merkitystä käytännön kalastukseen. 
Merkittävä muutos oli verkkokalastuksen rajoittaminen sivujokien suulla.

Vuoden 1989 uusi sääntö toi useita muutoksia jotka vaikuttivat urheilukalastukseen 
Tenolla. Ensimmäinen oli viikkorauhoitus sunnuntaista klo 19 maanantaihin klo 
19:sta.  Kalastus veneestä moottorin käydessä kiellettiin, eikä ankkuroidusta 
veneestä saanut kalastaa. Vesien likaamisesta tuli oma pykälä, jossa kiellettiin 
likaaminen joka voi haitata kalakantoja tai kalastusta. Katkaravun, syöttikalan ja 
täkyraksin , sekä niitä jäljittelevien vieheiden käyttö kiellettiin. Myös madon käyttö 
syöttinä kielleltiin. Kalan pelottimien ja esteiden käyttö kiellettiin, tämä taisi koskea 
enemmän verkkopyytäjiä, sillä harvoin vapamies kaloja pelottelemalla saa. Myös 
rokastus kielettiin. Velvollisuus päästää talvikko takaisin kirjattiin sääntöihin. 
Merkittävää oli myös, että perhokoukun koko rajoitus poistui. 

Nykyinen voimassa oleva sääntö tuli voimaan 2017 ja siihen tuli muutoksia 2020. 
Merkittävin rantakalastajan osalta on kalastusvuorokauden alkaminen klo 19 ja 
päättyminen klo 24.   

Tenon-sääntömuutoksia on luvassa myös tulevaisuudessa. Kun kahden maan 
tavoitteita sovitetaan yhteen, kompromisseja on tehtävä. Toivoisi kuitenkin, että 
keskiössä olisi lohi, eikä erilaisten kalastajaryhmien omat intressit.  Tenon lohikannat 
ovat ainutlaatuisia, joten kalastuksensäätely lain keinoin on ainoa mahdollisuus pitää
kannat elinvoimaisena. Ihmisten omaan harkintakykyyn luottaminen ei ole kestävällä
pohjalla. Meitä on moneksi.

Kaikki tenonsäännöt löytyvät digitoituna 
https://www.suomenkalakirjasto.fi/tenojoen-kalastussaannot/
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