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Valtioneuvoston asetus
lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2021

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 52 §:n 2 mo-
mentin ja 55 §:n nojalla:

1 §
Lohi on rauhoitettu 1 päivästä toukokuuta 31 päivään joulukuuta 2021 seuraavilla Teno-

joen vesistön lohennousualueilla:
1) Tenon pääuoman, Inarinjoen ja Kietsimäjoen alueet, joissa Suomen ja Norjan väli-

nen valtakunnan raja kulkee;
2) 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;

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

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

johka Goaskinjávriin saakka;
6) Nilijoki 13 kilometriä toiselle kivikkokentälle asti;
7) Akujoki putoukselle asti; sekä
8) Karigasjoki viisi kilometriä Luomusjokisuusta ylävirtaan.
Muun kalan kuin lohen kalastuksesta 1 momentissa tarkoitetuilla lohennousualueilla

säädetään kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artik-
lassa tarkoitetusta sopimuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (358/2021),
sekä kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2021 annetusta valtioneu-
voston asetuksessa (360/2021).

2 §
Kalastus seuraavilla lohenpyyntiin tarkoitetuilla välineillä on kielletty 1 §:ssä tarkoi-

tetuilla lohennousualueilla 1 päivästä toukokuuta 31 päivään joulukuuta 2021:
1) potkupato ja mertapato;
2) seisova verkko;
3) kulkutusverkko;
4) vapa ja viehe veneestä kalastettaessa.
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3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021 ja on voimassa vuoden 2021

loppuun.

Helsingissä 29.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste
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Liite Pohjoissaamankielinen käännös

 
Stáhtaráđi ásahus 

luossabivddu mearreáigásaš gieldimis Deanu čázádagas jagi 2021 

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo guolástanlága (379/2015) 52 § 2 momeantta ja 55 
§ vuođul:  
 

1 § 
 

Luossa lea ráfáidahtton miessemánu 1 beaivvi rájes gitta juovlamánu 31 beaivvi rádjái  2021  
čuovvovaš Deanu čázádaga luossagoargŋunviidodagain:  

1) Deanu váldooali, Anárjoga ja Skiehččanjoga viidodagat, main Suoma ja Norgga váldegotti 
rádjá manná;  

2) Buolbmatjávri, 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;  

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

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

johka Goaskinjávrri rádjái; 
6) Njiljohka 13 kilomehtera nuppi juovahatgietti rádjái;  
7) Áhkojohka goržži rádjái; sihke  
8) Gáregasjohka vihtta kilomehtera Luopmošjohnjálmmis bajás. 
Eará guoli go luossabivddus 1 momeanttas dárkkuhuvvon  luossagoargŋunviidodagain mear-

riduvvo guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša 6 ja 7 artihkkalis dárk-
kuhuvvon soahpamušas addojuvvon stáhtaráđi ásahusas (358/2021), sihke guollebivddus 
Deanu čázádaga oalgečázádagain jagi 2021  addojuvvon stáhtáráđi ásahusas (360/2021). 
 

2 § 
 

Guollebivdu čuovvovaš luossabivdoneavvuiguin lea gildojuvvon 1 §:s namuhuvvon luossa-
goargŋunviidodagain miessemánu 1 beaivvi rájes gitta juovlamánu 31 beaivvi rádjái 2021: 

1) joddu ja meardi;  
2) njáŋggofierbmi;  
3) golgadat;  
4) stággu ja vuogga fatnasis guolástettiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3



359/2021  
 
3 § 

 
Dát ásahus boahtá fápmui miessemánu 1 beaivve 2021 ja lea fámus jagi 2021 loahpa rádjái. 

 
 
Helssegis cuoŋománu 29 beaivve 2021 

 
 
 

Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä 
 
 
 
 

Ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste 
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