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ESIPUHE 
 
Tämän monikäyttösuunnitelman suunnittelu toteutettiin vuosina 2002-2005 omana hankkeenaan: 
”Tenojoen monikäyttösuunnitelman uusiminen – Tenojokilaakson kuntien rajayhteistyö”, johon 
saatiin rahoitusta EU:n Interreg-ohjelmasta. Suunnittelusta ovat vastanneet Utsjoen, Inarin, Tanan 
ja Kaarasjoen kunnat. 
 
Uusi monikäyttösuunnitelma on voimassa vuosina 2007-2016, ja se on apuna vesistön hoidon 
yhteen sovittamisessa. Tähän asiakirjaan sisältyy suunnitelman kuvaus (luvut 1-12) ja 
toimintaohjelma (luvut 13-14).  
 
Hanketyön kuluessa ovat Norjan ja Suomen puolen kunnat selvittäneet yhteisiä toimenpiteitä 
vesistön hyväksi. Niistä on päätetty 15.12.2005 päivätyssä hankeasiakirjassa ”Tenojoen 
monikäyttösuunnitelman yhteiset toimenpidesuositukset”. Kyseisen asiakirjan yhteiset toimen-
piteet sisältyvät toimintaohjelmaan (ks. luku 14). Lisäksi toimintaohjelmassa on joukko 
toimenpiteitä, jotka koskevat vain Norjan puolta. 
 
Suunnitelma toimii Tenojoen vesistöalueen kunnanosasuunnitelmana, ja se on hyväksytty Tanan 
ja Kaarasjoen kunnanvaltuustoissa (sett inn datoer). Kaavaosa on kuitenkin vain ohjeellinen ja 
tulee juridisesti sitovaksi vasta, kun se sisällytetään kuntasuunnitelman yleiskaavaosaan. 
 
Kuntien lisäksi suunnitelman seurantaan osallistuu monia tahoja, kuten kunnallisia, alueellisia ja 
valtion laitoksia, paikallisia kalastusoikeuden haltijoita, paikallisia kansalaisjärjestöjä, paikallinen 
elinkeinoelämä ja muita, joilla on erityisiä etunäkökohtia suunnittelun suhteen. 
 
Suomalais-norjalaisessa rajavesistökomissiossa Norja ja Suomi ovat vuodesta 1980 alkaen tehneet 
yhteistyötä Tenojoen vesistön hoidossa. V. 1990 komissio esitteli ensimmäisen Tenojoen vesistön 
moninaiskäyttösuunnitelman. Sittemmin on toteutettu lukuisia toimenpiteitä, ja on syntynyt tarve 
käydä uudestaan läpi vesistön hoitoon ja mahdollisuuksiin liittyvät haasteet.  
 
 
 
 

Kjell Sæther    Ingrid Smuk Rolstad 
Kunnan puheenjohtaja, Kaarasjoki   Kunnan puheenjohtaja, Tana 
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1. VESISTÖN JA VALUMA-
ALUEEN KUVAUS 
 
1.1. Sijainti ja maantieteellinen 
rajaus   
 
Suurin osa Tenojoesta muodostaa Norjan ja 
Suomen välisen valtakunnanrajan. 
Rajajokiosuuden pituus on 288 km.  
 
Suurimmasta osasta Finnmarkin ylänköä 
valuvat vedet Tenojokeen. Vesistön valuma-
alueen pinta-ala on kokonaista 16.380 km2. 
Noin kolmannes siitä on Suomessa ja loput 
Norjassa. Suomenpuoleisesta valuma-
alueesta on suurin osa Utsjoella, vähäisempiä 
osia on Inarin ja Enontekiön kunnissa. 
Norjan puolella valuma-aluetta on seuraa-
vissa kunnissa: Alta, Koutokeino, Kaarasjoki, 
Tana ja Nesseby. Suurin osa sijaitsee 
Kaarasjoen ja Tanan kunnissa (ks. valuma-
alueen karttaa suunnitelman lopussa). 
 
Tämän monikäyttösuunnitelman käsittämä 
alue rajoittuu koskemaan vesistön valuma-
aluetta painottaen pääjoen virtausuomaa ja 
sivujokien alajuoksua sekä 100 metrin 
rantavyöhykettä näiden jokien keski-
määräisestä tulvarajasta mitattuna.  

 
Muita tärkeitä valuma-alueen olosuhteita, 
joilla on merkitystä virtausuomalle, on otettu 
mukaan, silloin kun ne ovat relevantteja. 
 
1.2. Valuma-alueen 
yhteiskunnalliset olot 
 
Tenojoen vesistöalue on osa Norjan ja 
Suomen saamelaisaluetta. Norjan puolella 
Kaarasjoen ja Tanan kunnat ovat osa aluetta, 
jolla saamen kieltä käytetään hallinnossa. 
Suomen puolella on Utsjoen kunnalla 
vastaava asema. 
 
Valuma-alueella oli 10.462 asukasta v. 2005. 
Näistä asui Tanan kunnassa 3.037, 
Kaarasjoella 2.876, Utsjoella 1.402 ja 
Inarissa 110. Inarissa ainoastaan Angelin 
kylä kuuluu Tenojoen vesistön alueelle. 
Valuma-alueen suurimmat taajamat ovat 

Karigasniemi, Kaarasjoki, Utsjoki, Nuorgam 
ja Tana bru. 
 
Luonnonvarat ovat kauan olleet alueen 
asutuksen ja työllisyyden perustana. Alku-
tuotantoelinkeinot poronhoito, maa- ja metsä-
talous sekä kalastus ja pyynti ovat 
perinteisesti olleet tärkeimmät elinkeinot. 
 
Ajan mittaan on elinkeino- ja työllisyys-
rakenne muuttunut huomattavasti. Alku-
tuotannon merkitys työllistäjänä on 
vähentynyt. Lohenmyynti oli ennen tärkeää 
jokilaakson talouksille. Kalastuksen 
taloudellinen merkitys perheille ja kalaa 
myyvien kalastajien määrä on vähitellen 
pienentynyt merkittävästi1.  
 
Edelleenkin on suhteellisen suuri osa 
väestöstä työllistettynä maataloudessa ja 
porotaloudessa. V. 2005 työllisti alkutuotanto 
Kaarasjoella 17 % ja Tanassa 15 % työ-
voiman kokonaismäärästä. Tanan ja Kaaras-
joen kunnat ovat Finnmarkin suurimpia 
maatalouskuntia. Maataloudella on 
edelleenkin suuri taloudellinen ja työllistävä 
merkitys kunnille. Norjan puolella on 
kahdeksan poronhoitopiiriä, jotka käyttävät 
vesistön valuma-aluetta.  
 
Palveluelinkeinojen työllistävä merkitys on 
kasvanut. Suomen puolella matkailusta on 
tullut yhä hallitsevampi elinkeino. Norjan 
puolella on suuri osa työssä käyvästä 
väestöstä julkisen sektorin palveluksessa.  
 
Valuma-alueella on niukasti teollisuutta. 
Austertanassa, Tenojoen suun suistoalueella, 
toimii kaivosyhtiö Elkem Tana AS. Muuta 
teollisuutta edustaa Kaarasjoen teurastamo, 
Tana brun meijeri, Masternes AS:n kierrätys-
laitos sekä Øst-Finnmark Avfallsselskap 
AS:n (ØFAS) jätehuoltolaitos Tana brussa. 
Suomen puolella on Karigasniemellä 
teurasjätteiden käsittelylaitos. 
 
 
 

                                                 
1 Dervo et al. 2001. ”Holdninger til fisketurisme i 
Tanadalen”, NINA oppdragsmelding 673.  
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Paikallisväestöllä on lujat siteet Tenojokeen, 
varsinkin sen lohenkalastukseen2. Ottaen 
huomioon kalastukseen osallistuvien suuren 
määrän, lohen ja lohestuksen merkityksen 
ruokavarana, sosiaalisena areenana ja 
kulttuurin kannattajana, on sanottava, että 
joki on Tenonlaakson elinhermo. 
 
Viimeisten 10 vuoden aikana on joen 
vuosittainen lohisaalis ollut keskimäärin n. 
130 tonnia, ja merikalastuksen n. 10 tonnia. 
Tenojoki on siten Euroopan suurin lohijoki 
saalismäärällä mitattuna. 
 
1.3. Valuma-alueen luonnonolot 
 
Ilmasto 
Tenojoen valuma-alue sijaitsee subarktisella 
vyöhykkeellä, jolle luonteenomaisia ovat 
matalat lämpötilat ja pienet sademäärät. 
Valuma-alueen sisämaassa vuotuiset 
sademäärät ovat keskimäärin 300 ja 400 
millimetrin välillä3. Eniten sataa kesäkuusta 
syyskuuhun ja vähiten joulukuusta 
huhtikuuhun. 
 
Geologia 
Valuma-alueen kallioperä koostuu hiekka-
kivestä, liuskeesta, kvartsiitista ja kalkki-
kivestä rannikolla, jonka kivilajit ovat 
peräisin kaledonisesta vuorijonosta4. 
Ylängöllä vallitsee peruskallio, joka koostuu 
gneissistä, kvartsidioriitista, gabbrosta ja 
amfiboliitista.  

                                                 
2 Dervo et al. 2001. ”Holdninger til fisketurisme i 
Tanadalen”, NINA oppdragsmelding 673 
3 Vuosina 1961-1990 oli keskimääräinen vuotuinen 
sademäärä Vuoreijassa 560, Tromssassa 1.000 ja 
Bergenissä 2.250 millimetriä, mistä suurin määrä 
syksyllä/talvella. Lähde: SSB/Meteorologisk institutt.  
4 Kaledoninen vuorijono on saanut nimensä 
Skotlannin Kaledoniasta, koska se on jäännettä 
vuorijonosta, joka syntyi yli 400 miljoonaa vuotta 
sitten, kun "Grönlannin ja Pohjois-Amerikan" manner-
laatta liukui kohti "Länsi-Eurooppaa ja Skandinaviaa”. 
Meri kasvoi umpeen, laatat työntyivät yhteen ja 
muodostivat vuorijonon, joka on yksi maapallon 
historian suurimmista. Suurimmillaan se oli 6.000 km 
pitkä, yli 100 km leveä ja korkeudeltaan nykyisen 
Himalajan vertainen. Vain 50 milj. vuotta yhteen-
törmäyksen jälkeen olivat kuluttavat voimat 
tasoittaneet vuorijonon. Tänä päivänä kerran niin 
suuresta kolossista on jäljellä vain Svalbard ja jotkin 
vuorenhuiput Kaledoniassa. Lähde: Wikipedia.org. 
 

Maisema on pääosin ylänkömäistä (3-800 
mpy), mutta sisältää vaara- ja tunturi-
alueitakin. Teno-Inarijokilaakso muodostaa 
mannerjään uurtaman U-laakson. Joki virtaa 
monin paikoin 200-300 metriä alempana kuin 
sitä ympäröivä tunturiylänkö. 
 
Valuma-alueen korkeimmat tunturit ovat sen 
länsiosassa nousevat gaisat, joiden huippujen 
korkeus on lähes 1000 mpy.  
 
Kvartäärigeologia5 
Tenojoen vesistö on dynaaminen vesistö, 
johon ihmisten toimenpiteet eivät ole vaikut-
taneet paljon. Vesistön varrella on runsaita 
sedimenttilähteitä6, ja luonnolliset eroosio- ja 
sedimentoitumisprosessit ovat edelleen 
toiminnassa7. 
 
Luonnon sedimenttilähteet koostuvat 
kvartäärikautisista irtaimista maalajeista, joita 
kerrostui jokilaaksoon viime jääkauden 
lopulla. Näiden kerrostumien eroosio on 
ainesten kulkeutumisen ja pohja-aineen 
tärkein lähde joessa. 
 
Irtaimet ainekset voidaan karkeasti jakaa 
kolmeen tyyppiin: 
• mereen kerrostuneet sedimentit (meri-

sedimentit) 
• virtaavaan veteen jäätikön alle tai eteen 

kerrostuneet sedimentit (glasifluviaaliset 
kerrostumat) 

• sedimentit, jotka ovat kerrostuneet 
jäätikön patoamiin järviin (glasio-
lakustriset kerrostumat).  

 
Merisedimentit koostuvat hienoista aineksista 
kuten savesta ja siltistä. Tenojoen suurimmat 
merisedimentit sijaitsevat Alakönkään 
alapuolella.  
                                                 
5 Kvartäärikausi käsittää maapallon historian viimeiset 
1,8 miljoonaa vuotta. Lähde: Caplex. 
6 Sedimentti: kasautunut aines, kerrostuma vedessä tai 
maassa. 
Sedimenttikivilajit: Käsittävät sekä kiinteitä kivilajeja 
että irtaimia maalajeja (sora, hiekka, savi jne.). 
Tärkeimpiä ovat konglomeraatit, breksiat, hiekkakivet, 
kalkkikivet ja saviliuskeet, mutta myös kivihiili ja 
vuorisuola. Lähde: Caplex. 
7 Tenojoen 48 eroosiorinteen tutkimus v. 2000 osoitti, 
että eroosion syy oli 64 %:ssa tapauksista 
luonnollinen. Ks. Fergus et al. 2001.”Erosjons- og 
sedimenttransport i Tanaelva”. NVE rapport 4/2001.  
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Glasifluviaaliset kerrostumat koostuvat 
karkeista sedimenteistä kuten hiekasta ja 
sorasta, jotka ovat tavallisesti hyvin lajittu-
neita ja pyöristyneitä. Skiippagurrassa on 
reunamuodostuma ja siihen liittyvä sivu-
moreeni ja fossiilisia lentohiekkadyynejä. 
Levajoelta etelään Ailigakselle kulkee pitkä 
harjujono,8 joka muodostui mannerjään 
vetäytyessä. Harjut seuraavat jokea vaihdellen 
sen molemmin puolin. Samantapainen harju 
seuraa Inarijokea. Nämä harjujonot ovat 
eroosioalttiita, koska kasvillisuuden on vaikea 
kiinnittyä niihin. Niistä lähtee siksi hiekkaa ja 
soraa vesistöön.  
 
Glasiolakustriset kerrostumat koostuvat osaksi 
hienojakoisista sedimenteistä, jotka kasau-
tuivat jään reunan takaiseen järveen. Jäätikkö-
järvien kadottua joki on kuluttanut sediment-
tejä ja muodostanut m.m. terrasseja. Esi-
merkiksi Skarfanjunnin terrassissa Karigas-
niemen lähellä on jyrkät, korkeat törmät, jotka 
ovat sortumiskulmassa ja koko ajan alttiina 
syöpymiselle virtaaman ollessa suuri. Näin 
törmät pysyvät koko ajan avoimina. 
 

 
Kuva 1.1. Skarfanjunnin eroosiotörmä Karigas-
niemen lähellä (Foto: NVE).  
 
Suspensiokuljetuksen ja joen pohja-aineksen 
mittaukset osoittavat, että hienorakenteisten 
maa-ainesten, kuten siltin ja saven pitoisuus 
on vähäinen. Hienon aineksen vähäisyys 
johtuu eroosiotörmien kvartäärigeologisista 
irtaimista maalajeista vesistön varrella. Vain 
joen alajuoksulla on hieman merkittävämpiä 
merivaiheen siltti- ja savikerrostumia. 
 

                                                 
8 Harju: Pitkänomainen selänne, joka on muodostunut 
veden kuljettamasta aineksesta sulamisvesitunneliin 
jäätikön sisälle tai alle. 

 
Hydrologia 
Tenojoen virtaamaa on mitattu vuodesta 1911 
alkaen. Havaintopaikkoja on taulukossa 1.1 
mainittujen lisäksi on myös Iesjohkassa ja sen 
eräässä pienessä sivujoessa  

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marr joulu v.
Patoniva 
(1962-1999) 5 4 4 4 51 49 22 21 20 16 11 7 18

Karigasniemi 
(1962-1999) 11 10 9 11 138 85 36 34 34 31 24 14 37
Onnelansuv. 
(1962-1999) 37 31 28 33 397 448 174 148 140 115 78 59 141
Alaköngäs 
(1962-1999) 47 40 36 43 517 553 221 190 180 147 92 62 177
Pulmanki 
(1962-1999) 51 45 41 49 474 544 206 175 163 143 89 65 168

Taulukko 1.1. Kuukauden ja vuoden keskivirtaama 
(m3/s) Tenon virtahavaintopaikoilla. Lähde: NVE 
ym. 2001: ”Tenojoen eroosio ja sedimentin 
kulkeutuminen”. 
 
Virtaaman luonnolliset vaihtelut vuoden 
mittaan johtuvat ilmastosta, joka on selvästi 
mantereinen. Koska vesistön yhteydessä on 
harvoja järviä ja vähän kosteikkoa, ei 
vesistöllä ole puskurikykyä nopeita, sateista 
johtuvia vedenkorkeuden vaihteluita vastaan. 
  
Vesistö tulvii keväällä, ja talvella virtaama 
on pieni. Joki on jäässä marraskuun puoli-
välistä kevään jäidenlähtöön saakka. Huhti-
kuun lopulla virtaama kasvaa nopeasti, ja 
kevättulva on korkeimmillaan joskus touko- 
ja kesäkuun puolivälien välillä. Virtaama 
vähenee nopeasti kesäkuun loppua ja heinä-
kuun alkua kohti, ja pysyttelee tavallisesti 
tasaisena heinäkuusta syyskuuhun, ennen 
kuin se pienenee loka-marraskuussa.  
 
Pulmangin havaintoaseman lukujen 
perusteella (vuoden ylivirtaamat) on laadittu 
vesistön tulvien toistuvuuslaskenta. 
Toistumis-
väli 

Virtaama i 
m3/s   

Tulvavirtaaman 
ajankohta 

Virtaama 
m3/s 

5 vuotta            2 115   01.06.2000           2 253 
10 vuotta            2 485   19.05.1984           2 484 
20 vuotta            2 838   15.06.1932           2 833 
50 vuotta            3 297   08.06.1968           3 208 
100 v.            3 642   13.06.1917           3 428 
200 v.            3 990   21.05.1920           3 848 
500 v.            4 457       
1.000 v.            4 817       

Taulukko 1.2.Pulmangissa mitatut eri virtaamien 
ja tulvavirtaamien toistumisvälit (vuoden 
ylivirtaamat). Lähde: NVE ym. 2001: ”Tenojoen 
eroosio ja sedimentin kulkeutuminen”. 
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Suurin Pulmangissa rekisteröity tulva sattui 
toukokuussa 1920.  
 
Virtaaman kasvamisella tai pienenemisellä voi 
olla merkitystä joen eroosioprosesseille. Asiaa 
on tutkittu aikasarja- ja kehityssuunta-
analyysin avulla. Tulokset osoittavat, ettei 
vesistön tulovirtaama vaihtele paljoakaan eikä 
siinä näy kehitystä pienenevään eikä 
kasvavaan suuntaan sitten vuoden 1912. 
 
Talvisin on harvoin pitkiä suojasääkausia. 
Jokiin, puroihin ja järviin muodostuu siksi 
paksu ja vähän kerrostunut jääpeite. Teno on 
pitkä ja virtaa etelästä pohjoiseen. Siksi lumen 
ja jään sulaminen alkaa vesistön latvoilta, ja 
tavallisesti yläjuoksun jäät lähtevät liikkeelle 
ensin siirtyen alavirtaan ja tukkien paikoin 
joen uoman. Jäämassojen liikkumista alas 
vesistöä kutsutaan jäidenlähdöksi. 
Jäidenlähdön mittavuus ja ajankohta vaihtelee 
vuodesta toiseen.  
 
Vesistössä esiintyy myös paikallisia jäiden-
lähtöjä syksyllä runsaiden sateiden tai lumen 
sulamisen vuoksi syystalvella.  
 
Tenojoen jäidenlähdön ajankohdan historian 
tutkiminen9 osoittaa, että jäidenlähdön 
ajankohdan ja sen aiheuttaman tulvan 
suuruuden välillä on selvä yhteys. Myöhäiset 
jäidenlähdöt toukokuun lopulla tai kesäkuun 
alussa aiheuttavat suurimpia ongelmia.  
 
Vesistössä tehdyt jään toimintaa ja eroosiota 
koskevat tutkimukset viittaavat siihen, että 
jäällä on ratkaiseva vaikutus vesistön eroosio- 
ja sedimentoitumisprosesseihin. Kevätjäät 
lähtevät ajankohtana, jolloin rannat ovat 
erittäin alttiina eroosiolle. Mittavimpien 
jäidenlähtöjen kuluttava vaikutus on huomat-
tavasti suurempi kuin pelkän juoksevan veden 
eroosiovoima. 
 
 
 
Kalasto 

                                                 
9  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) on 
tutkinut vesistön jääprosesseja vuodesta 1997 saakka.  
Historialliset jäidenlähdöt v:sta 1858 tähän päivään 
saakka on myös kartoitettu. 

Tärkein Tenojoen vesistön kalalaji on lohi 
(Salmo salar). Lohen lisäksi vesistöstä 
saadaan meritaimenta ja -nieriää sekä sisä-
vesikaloja kuten haukea, harjusta ja siikaa. 
 
Vesistön lohen elinaluetta oleva jakso, 
mukaan lukien sivujoet, joissa lohi kutee, on 
yhteensä 1.092 km pitkä. Tenojoen vesistössä 
elää yksi maailman monimuotoisimmista 
lohikannoista. Vesistössä on 14 suurta 
sivujokea ja lukemattomia pieniä pääjoen 
sivujokia. Niissä on omat toisistaan perin-
nältään eroavat lohikantansa, jotka ovat 
sopeutuneet erilaisiin jokiympäristöihin. Se 
ilmenee mm. lohien erilaisena ulkonäkönä.  
 
Tenon lohilla on myös hyvin vaihtelevat 
elinkaaret. Voimakasta vaihtelua on 
esimerkiksi siinä ajassa, minkä lohenpoikaset 
viettävät makeassa vedessä, miten vanhana 
ne tulevat sukukypsäksi ja miten kauan ne 
oleskelevat meressä. Ensimmäistä kertaa 
kutevilla lohilla on todettu 28 eri vaellus-
poikasiän (2-8 vuotta) ja merivuoden (1-5) 
yhdistelmää ja useamman kerran kutevilla 
lohilla 68 yhdistelmää. Tämä vaihtelu on 
suurimpia, mitä on rekisteröity yhdessä 
vesistössä. 
 
Jokivarren kasvillisuus  
Tyypillistä Tenon varren kasvillisuutta ovat 
subalpiiniset tunturikoivikot10. Vesistön ylä-
juoksulla esiintyy mäntyvaltaisia sekametsiä. 
Purojen ja jokien varsissa esiintyy rehevää, 
tulvalle altista kasvillisuutta, jonka 
vallitsevina kasviyhdyskuntina ovat pajukot. 
 
Kasvillisuus on omaleimasta, ja siinä esiintyy 
itäisiä lajeja11. Erityisiä kasviyhdyskuntia 
esiintyy jokivarren sedimentoitumis- ja 
eroosioalueilla.  

                                                 
10 Tunturikoivikot muodostavat oman metsä-
vyöhykkeen ennen varsinaista tunturia. Subalpiininen 
vyöhyke käsittää pääasiassa tunturikoivikkoa, joka on 
ylemmän havupuumetsän (prealpiinin vyöhykkeen) 
yläpuolella. Pohjoiseen mennessä subalpiinisen 
vyöhykkeen yläraja laskee Nordlandin n. 600 mpy:stä 
alle 300 mpy:yn Finnmarkissa. 
11 Varsinkin sisämaan ja Itä-Finnmarkin vesistöjen 
varsien vanhoilla niityillä ja heinämailla on usein 
huomattava määrä itäisiä lajeja, kuten rantatädykettä 
ja kellosinilatvaa, kun taas Itä-Finnmarkin laidun-
rinteillä voi kasvaa paljon tenonajuruohoa ja pulska-
neilikkaa. Lähde: www.miljostatus.no. 
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Tenon varsilla on Finnmarkin suurimpia 
rantaniittyjä. Høyholmen-saaren sisäosissa 
Tenojoen itäpuolella sijaitsee yksi niistä. 
Rantaniityillä kasvaa useita harvinaisia ja 
omaleimaisia kasvilajeja, kuten pulska-
neilikkaa (Dianthus syperbus) ja tenonaju-
ruohoa (Thymus serphyllum spp. Tanaensis).  
 

 
 Kuva 1.2. Tenonajuruoho (Foto: Solveig 
Vuolab)   
 
Erikoisen kasvillisuuden lisäksi vesistön 
varren suurilla hiekkasärkillä elää myös 
useita harvinaisia perhos- ja kovakuoriais-
lajeja. 
 
Jokivarren maatalousalueille on ajan mittaan 
syntynyt omia luonteenomaisia kasviyhdys-
kuntia. Monet niistä ovat hävinneet maa-
talouden muutosten mukana, mutta jotkut 
ovat säilyneet pieninä "saarekkeina" 
kulttuurimaisemassa. Tenon varrella oli 
sellaisilla kulttuurimaisemamuodoilla kuin 
heinäniityillä ja laidunmailla oma muotonsa, 
jossa esiintyi paljon itäisiä lajeja, ja monin 
paikoin oma tulvaniittytyyppinsä. Inarijoen 
varrella on jäänteitä tällaisesta maatalous-
maisemasta ja monia kasvitieteellisesti 
arvokkaita alueita.  
 
Suojelualueet 
Tenojoen vesistön norjanpuoleisessa osassa on 
kolme aluetta, jotka on suojeltu erityisesti 
luonnonsuojelulain nojalla: Øvre Anàrjohkan 
kansallispuisto, Tenon suun luonnonsuojelu-
alue ja Ovdaldasvarrin luonnonsuojelualue12. 
Suomen puolella on valuma-alueella 4 
suojelualuetta. Kevon luonnonpuisto ja Vetsi-

                                                 
12 Ovdaldasvarrin luonnonsuojelualue on lentohiekka-
dyynialuetta.  

joen suistolehto13 sijaitsevat vesistön valuma-
alueella kokonaisuudessaan ja Lemmenjoen 
kansallispuisto ja Pöyrisjärven erämaa-alue 
osittain. 
 
Tenojoen vesistöalueen luonnonsuojelu-
alueiden kartta on liitteenä. 
 
Vesistön suisto 
Vesistön suisto on erityisen suojelun kohde 
sinne perustetun Tenojoen suiston luonnon-
suojelualueen vuoksi. Jokisuistossa on 
suistotasanne ja sen ulkopuolella laaja delta-
kerrostuma, jossa on vuorovesiuomia ja 
aallokon muodostamia särkkiä ja ranta-
valleja. Jokiuoman ulompi osa on murtovettä 
(estuaari). Luonnonsuojelualue on luonnon-
tieteellisesti erittäin arvokas. Siellä on 
joitakin Finnmarkin suurimmista ranta-
niityistä ja dynaamista, pitkälle kehittynyttä 
jokirantakasvillisuutta.  
 
Suistossa on sen lisäksi runsas linnusto, ja 
alue on erittäin tärkeä sorsien syönnös-, 
sulkasato- ja talvehtimisalue ja kahlaajien, 
hanhien ja kuikkien levähdysalue. Tenojoen 
suun hiekkasärkät ovat ainoa 
"hiekkasärkkäalue", jossa kirjohylkeet 
synnyttävät poikasiaan.  
 
Tenonsuun luonnonsuojelualue on yksi 
useasta Norjan alueesta, joka on erityisen 
suojelun alainen RAMSAR-sopimuksen 
(kosteikkosopimuksen) nojalla. Sopimus 
merkitsee erityisiä velvoituksia Norjalle 
suiston ekologisen luonteen säilyttämiseksi.  

 

 
 
 

                                                 
13 Kaikkiaan noin 83 % Utsjoen kunnan pinta-alasta 
on suojeltu erilaisilla suojeluohjelmilla. 
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2. SUUNNITTELUTYÖN KUVAUS
  
 
Suunnittelu on toteutettu osana hanketta 
"Tenojoen moninaiskäyttösuunnitelman 
uusiminen – Tenojokilaakson rajayhteistyö". 
Hanketta ovat rahoittaneet mm. EU:n 
Interreg IIIa -ohjelma, alueelliset viran-
omaiset ja hankkeeseen osallistuneet kunnat. 
 
Hankkeeseen on palkattu projektityöntekijä 
jokaiseen kuntaan14. Lisäksi jokaisessa 
kunnassa on ollut kunnallinen suunnittelu-
ryhmä, jossa on ollut mukana virkamiehiä. 
Nämä ovat tehneet ehdotuksia suunnitel-
maan. Hankkeen ohjausryhmä on koostunut 
jokaisen kunnan, Finnmarkin läänin-
hallituksen ja Lapin ympäristökeskuksen 
edustajista.  
 
Suunnittelu on toteutettu Interreg-hankkeen 
puitteiden perusteella, mihin kuuluvat 
hankkeen tavoitteet (laatikko 2.1).  

 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Utsjoen ja Inarin kunnilla on ollut yhteinen 
projektityöntekijä, jonka työpaikkana oli Utsjoki. 

Suunnittelutyön käynnistys 
(marrask. 2002-huhtik. 2003) 
 
Suunnittelun aloittamista käsiteltiin Tanan 
kunnan pysyvässä kaavoituslautakunnassa 
(FUP) ja Kaarasjoen kunnan kaavoitus- ja 
kehityspäälautakunnassa. Aloittamisesta 
kuulutettiin myös paikallisissa viestimissä. 
Hankkeen aloituksen merkiksi järjestettiin 
yhteinen aloitusseminaari Kevon tutkimus-
asemalla. Seminaarin aiheena oli alue-
suunnittelu Norjassa ja Suomessa sekä 
yhteiset suunnittelun ja hallinnon haasteet.  
 
 
Suunnittelufoorumi, tilanneraportit, 
yleisökokoukset ja rajaseutuyhteistyö-
kokoukset (lokakuu 2003-elokuu 2004) 
 
Jotta saatiin kuva edellisen moninaiskäyttö-
suunnitelman (1990) tuloksista, laadittiin 
päivitetty kaksiosainen tilanneraportti, 
kummastakin maasta omassa osassaan. 
 
Norjan puolella järjestettiin lisäksi 
suunnittelufoorumi, alue- ja valtakunnallisten 
viranomaisten kokous. Tämän lisäksi useat 
alue- ja valtakunnalliset viranomaiset sekä 
kansalaisjärjestöt antoivat kirjallisia 
ehdotuksia suunnitteluun.  
 
Sen jälkeen kunnissa järjestettiin yleisö-
tilaisuuksia ehdotusten keräämiseksi 
suunnittelutyöhön. 
 
Utsjoen kunnassa pidettiin Utsjoella, 
Nuorgamissa ja Karigasniemellä kaksi 
yleisötilaisuutta kussakin, ja Inarin kunnassa 
pidettiin yksi yleisötilaisuus Angelissa.  
 
Tanan kunnassa toteutettiin yhdeksän 
yleisökokousta yhteistyössä kylätoimikuntien 
kanssa. Lisäksi järjestettiin kokous 
matkailuyrittäjien ja paikallisten kalastaja-
järjestöjen kanssa. Kaarasjoen kunnassa 
pidettiin viisi kokousta, paikkoina Jergul, 
Valjok, Grensen ja Kaarasjoen kylä, jossa oli 
kaksi kokousta.  
 
Norjan puolella pidetyissä yleisökokouksissa 
tehtiin ryhmätyötä, jossa osallistujat 
kommentoivat suunnitelman aihepiirejä 
koskevia kysymyksiä ja vastasivat niihin. 

Laatikko 2.1. Interreg-hankkeen tavoitteet  
 
”Tenojoen monikäyttösuunnitelman uusiminen – 
Tenojokilaakson rajayhteistyö”  
 
Vaikutustavoitteet 
Tenojoen vesistön laadun säilyttäminen 
tulevaisuudessa ja vesistön luonnonvarojen kestävä 
käyttö paikallista elinkeinoelämää ja saamelaista 
kulttuuria edistäen. 
 
Tulostavoite 
• Uuden monikäyttösuunnitelman laatiminen 

Tenojoen vesistölle (vuosiksi 2003-2008) 
• Olosuhteiden luominen toimivammalle rajakuntien 

ja paikallisväestöjen väliselle yhteistyölle 
Tenojoen vesistön käytössä ja hoidossa. 

• Paikallisväestön vaikutusvallan ja vesistön 
suunnitteluprosessiin osallistumis-
mahdollisuuksien lisääminen 
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Kuva 2.1. Seidan yleisökokouksen ryhmätyötä 
 
Edelleen järjestettiin kaksi rajaseutuyhteis-
työkokousta, johon osallistui Norjan ja 
Suomen eri viranomaisten edustajia. 
Kokousten aiheita oli kalastuksenvalvonta, 
toimenpiteet kalatautien leviämisen 
ehkäisemiseksi, vedenlaatu, ulkoilu ja 
jokivarren aluesuunnittelu.  

 

Suunnitelmaluonnoksen laatiminen, 
lausuntokierros ja nähtävillä pito  
(elokuu 2004-maaliskuu 2005) 
 
Yleisökokousten, suunnitteluryhmien, 
tilannekatsausten ja muiden lähteiden 
tulosten perusteella laadittiin suunnitelma-
luonnos. Se käsiteltiin kunnan poliittisissa 
elimissä, lähetettiin lausunnoille ja pantiin 
nähtäville molemmissa maissa 22/12 ja-2004 
20/1-2005 välisenä aikana. Luonnokseen 
saatiin 21 lausuntoa.  
 
 
Suunnitelmaluonnoksen muokkaus, uusi 
lausuntokierros ja nähtävillä pito 
(maaliskuu 2005- ) 
 
Lausunnonantajien ehdotusten pohjalta 
päätettiin suunnittelu- ja hankeaikaa 
pidentää. Suunnitelmaluonnos tarkistettiin 
syksyn 2005 kuluessa.   
 
Interreg-hanke päättyi joulukuussa 2005. 
Hankkeessa oli useita loppudokumentteja, 
mm. "Tenojoen monikäyttösuunnitelman 
yhteiset toimenpidesuositukset” 15.12.2005. 
Tämä dokumentti on ollut suuntaa antava 
monikäyttösuunnitelman tavoitteille ja sen 

yhteisille suomalais-norjalaisille 
toimenpiteille. 
 
Utsjoen kunnassa hankeasiakirjat käsiteltiin 
poliittisissa elimissä huhtikuussa 2006, ja 
suunnittelutyö lopetettiin. 
 
Norjan puolella tarkistettu luonnos lähetettiin 
uusille lausunnoille ja pantiin toisen kerran 
nähtäville v. 2005. Suunnitelmaluonnosta 
käsiteltiin kuntien poliittisissa elimissä 
talvella/keväällä 2007.  
 

 
Kuva 2.2. Ryhmätyötä Skiippagurran 
yleisökokouksessa.  
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3. SUUNNITTELUTYÖN 
PUITTEET  
 
Monikäyttösuunnitelman laatiminen 
vesistölle ei ole lakisääteinen tehtävä. 
Suunnitelma laaditaan muun lainsäädännön 
puitteissa. Kuntatasolla kuntasuunnittelun 
lähtökohtana on suunnittelu- ja rakennuslain 
20 § 1 mom.15.  
 
Molemmissa maissa on useita lakeja ja 
ohjelmia, jotka säätelevät vesistöjen hoitoa 
koskevia seikkoja (ks. taulukko 3.1.). 
Tärkeimmät lait ja ohjelmat mainitaan alla.  
 
 
3.1. Vesi- ja vesistölainsäädäntö 
 
Norjassa on laki vesistöistä ja pohjavedestä 
(vesivaralaki) vuodelta 2000 vesistöjä 
koskeva yleislaki. Laki velvoittaa kaikki 
osoittamaan varovaisuutta välttääkseen 
yleisen tai yksityisen edun vahingoittamista 
tai haittaamista vesistössä. 
 
Vesistön monimuotoinen käyttö johtaa 
moniin erilaisiin toimenpiteisiin, jotka 
vaikuttavat vesistön luonnontilaan ja 
muuttavat sitä16. vesistöön kohdistuvat 
toimenpiteet, jotka voivat mainittavasti 
vahingoittaa tai haitata yleistä etua17, voidaan 
toteuttaa vain, kun niille on annettu 
vesivaralain mukainen lupa (toimilupa). 
Vesivaralaissa säädetään myös, että vesistön 
varressa on säilytettävä luonnollinen 
kasvillisuusvyöhyke (11 §).  
 
Suomessa on vesilaki vuodelta 1961 vettä ja 
vesistöjä koskeva yleislaki. Vuoden 2001 
vesihuoltolaissa esitetään vesihuollon 
tavoitteet ja määräykset.  
 

                                                 
15 PBL § 20.1: Kuntien on tehtävä jatkuvaa kunta-
suunnittelua koordinoidakseen alueensa fyysistä, 
taloudellista, sosiaalista, esteettistä ja kulttuurista 
kehitystä. 
16 Esimerkkejä fyysisistä toimenpiteistä ovat 
eroosiosuojaus, rantakasvillisuuden poisto, kanavointi, 
lasku, tulvasuojaus, kynnykset, pengerrys liikenne- tai 
asutustarkoituksiin, maa-ainesten otto, vedenhankinta, 
ojitus, purojen sulkemien ja viljelykseen ottaminen. 
17 Yleisiin etuihin kuuluvat muun muassa kalasto, 
kasvisto ja eläimistö, ulkoilu ja tulvaolosuhteet. 



 
 

 

Taulukko 3.1. Tärkein Norjan ja Suomen vesistönhoitoa koskeva lainsäädäntö (01.01.2006)
 

 

                                                 
18  Korvataan uudella: Luonnon monimuotoisuuslaki 
19 Määräyksiä jokamiehenoikeuksista luonnossa on 
annettu useissa eri laeissa, mm. luonnonsuojelu-, 
ulkoilu-, vesi- ym. laeissa.  
20 Siihen sisältyy: 
a) asetus vesiorganismien tautien ehkäisystä, 
rajoittamisesta ja hävittämisestä ja  
b) asetus Gyrodactylus salaris -loisen ehkäisystä, 
rajoittamisesta ja hävittämisestä 
21  Sisältää a) asetuksen vesistöjen suojelemisesta mm. 
Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä ja  b) asetus 
elävien eläinten kuljetusten rajoituksista.  

Aihe Norja Suomi  
 

Suunnittelu, maankäyttö- ja 
rakennusasiat 

Suunnittelu- ja rakennuslaki (1985). 
Finnmarkin laki (2005) 

Maankäyttö ja rakennuslaki (1999). 
Maa-aineslaki (1981). 

Ympäristön- ja luonnon-
suojelu, biologinen 
monimuotoisuus 

Riistalaki (1981). 
Luonnonsuojelulaki 18 (1970). 

Ympäristönsuojelulaki (2000). 
Luonnonsuojelulaki (1996). 

Saasteet Saastelaki (1981). Jätelaki (1993). 
Ulkoilu Ulkoilulaki (1957). 

Finnmarkin laki (2005) 
Ulkoilulaki (1973). 
Erämaalaki (1991)19 . 

Maastoliikenne Moottoriajoneuvolaki (1977). Maastoliikennelaki (1995). 

Elinkeinot Poronhoitolaki (1978). 
Viljelymaalaki (1995). 
Metsälaki (1965). 

Poronhoitolaki (1990). 
Metsälaki (1996). 

Muinaismuistot Muinaismuistolaki (1978). Rakennussuojelulaki (1985). 
Muinaismuistolaki (1963). 
Laki saamelaiskäräjistä (1995). 

Vesivarat 
- tila 
- ympäristö 
- vesistönsuojelu 

Vesivaralaki (2000). 
Vesistönsäännöstelylaki (1917). 
Luonnonvahingoittamislaki. 

Vesilaki (1961). 
Vesihuoltolaki (2001). 
Koskiensuojelulaki (1987).  

Kalataudit Elintarvikelaki (2003) ja siihen liittyvät 
asetukset20. 

Eläintautilaki (1980) ja siihen liittyvät 
asetukset21. 

Kalastus Lohen- ja sisävesikalastuslaki (1992). 
Laki Tenojoen vesistön kalastus-
oikeuksista (1888) ja siihen liittyvät 
päätökset 
Finnmarkin laki (2005).  

Kalastuslaki 
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3.2. Vesistöjen suojelu ja suojelu 
vesivoiman rakentamiselta 
 
Norjassa on paljon vesistöjä ja niiden luonto 
on hyvin vaihtelevaa. V. 1960 Norjan suur-
käräjät pyysi, että laadittaisiin vesistöjen 
suojeluohjelma. Suurkäräjät on hyväksynyt 
neljä suojeluohjelmaa22, sekä näiden 
täydennysohjelman vuonna 2005. Nyt on 
kaikkiaan 387 vesistöä suojeltu vesivoiman 
rakentamiselta. Yhdessä näiden vesistöjen on 
tarkoitus muodostaa edustava valikoima 
Norjan vesistöluonnosta (ks. laatikko 3.1.).  
 

 
 
Tenojoen vesistö (pääjoki ja sivujoet) 
kuuluvat suojeluohjelma II:een vuodelta 
1980. Vesistönsuojelu koskee luvanvaraisia 
vesivoimaloita. Mikro- ja pienoisvoimaloihin 
voidaan antaa lupa23.  
 
Tenojoen vesistö suojeltiin sen ainutlaatuisen 
lohikannan säilyttämiseksi, vesistöön 
                                                 
22 i 1973, 1980, 1986 og 1993 
23 Norjan puolella vesistöä on kolme pienvoimalaa:  
Nedre Mollesjohk, Øvre Mollesjohk ja Ravnastua 
kohdalla. 

liittyvien ulkoiluintressien vuoksi sekä 
vesistöön liittyvien kasvi- ja eläintieteellisten 
ja maaperämuodostumien arvon vuoksi. 
Vesistö on sekä hyvin soveltuvaa tyyppiä että 
vertailuvesistö24, ja sitä pidetään yhtenä 
Norjan luonnontieteellisesti suojelun-
arvoisimpana vesistönä. 
 
Suomessa arvokkaimmat kosket on valta-
kunnallisella tasolla rauhoitettu vesivoiman 
rakentamiselta koskiensuojelulailla (1987). 
Laki koskee Tenojoen suomenpuoleisia 
sivuvesistöjä. 
 
 
3.3. Aluesuunnittelu, kaavoitus- ja 
rakennuslainsäädäntö  
 
Kaavoitus antaa pitkän aikavälin suuntaviivat 
tulevalle vesistön ranta-alueiden maan-
käytölle ja siten puitteet alueen tulevalle 
yhteiskunta- ja elinkeinokehitykselle. 
Kaavoitus määrää myös, mitkä alueet jäävät 
rakentamattomiksi ja koskemattomiksi, 
teknisten toimenpiteiden ulkopuolelle.  
 
Norjan puolella kunnat määräävät 
paikallisesta maankäytöstä. Suunnittelu- ja 
rakennuslain (20 §) mukaan kuntien on 
laadittava kuntasuunnitelma, jossa on pitkän 
ja lyhyen aikavälin osa. Suunnitelman pitkän 
aikavälin osassa koostuu tekstiosasta, jossa 
käsitellään kunnan kehityksen tavoitteita ja 
puitteita, sekä kaavaosasta joka määrittelee 
maankäytön.  
 
Kaavaosa, "yleiskaava", määrää kunnan 
maankäytöstä, ja siitä tulee käydä ilmi: 
• rakentamisalueet 
• maatalous-, luonnon- ja ulkoilualueet 

(LNF-alueet) 
• raaka-aineiden hankinta-alueet 
• tarkemmin määriteltyihin tarkoituksiin 

varatut alueet (esim. luonnonsuojeluun) 
• erityiskäyttöön tai meren ja vesistöjen 

suojeluun varatut alueet 
• tärkeät liikennejärjestelmän osat 
                                                 
24 "Vertailuarvolla" tarkoitetaan vesistön arvoa 
mittapuuna muutoksille, joita vastaavanlaisissa 
vesistöissä tapahtuu teknisten toimenpiteiden ja 
erilaisten vaikutusten myötä. 
 

Laatikko 3.1. Kansalliset tavoitteet 
suojeltujen vesistöjen hoidolle (Norja) 
 
• maisemakuvan, luonnonsuojelun, 

ulkoilun, riistan, kalojen, muinais-
muistojen ja kulttuuriympäristön 
arvoja vähentävien toimenpiteiden 
välttäminen 

• koskemattomimpien vesistöjen 
vertailuvesistöarvon varmistaminen 

• ulkoiluarvojen varmistaminen ja 
kehittäminen varsinkin asutus-
keskusten lähettyvillä 

• varmistaa suojeluvesistöjen valuma-
alueen esiintymiin/ alueisiin liittyviä 
arvoja, joiden on tieteellisesti 
dokumentoitu vaikuttavan vesistöjen 
suojeluarvoihin  

• varmistaa vesistön ranta-alueiden arvo 
maa- ja porotaloudelle suojelemalla 
niitä rakentamiselta, kun nämä 
intressit olivat osaltaan suojelu-
päätöksen perusteena 
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Kunnalla on yleiskaavan avulla valta määrätä 
maankäytöstä kaikentyyppisillä alueilla, 
myös yksityismaalla.  
  
Tanan kunnan yleiskaava on voimassa 
vuodet 2002-2012 ja Kaarasjoen kunnan 
vuodet 2006-2015.  
 
Yleiskaavan lisäksi kunnat laativat ohjaavia 
kaavoja ja rakennuskaavoja. Ohjaava kaava 
on yksityiskohtainen kaava, joka määrää ja 
ohjaa maan, vesistöjen, asutuksen ym. 
käyttöä ja suojelua määrätyssä osassa kuntaa. 
Rakennuskaava laaditaan tarkemmin rajatulle 
alueelle, ja siinä määrätään maankäytöstä ja 
rakennusten ja ulkotilojen ulkonäöstä.  
 
 
Valtakunnalliset ohjeet 
 
Hallitus on antanut Valtakunnalliset ohjeet 
suojeltujen vesistöjen hoidosta (RPR-VV) 
suunnittelu- ja rakennuslain 17-1 §:n nojalla. 
Ohjeet koskevat vesistövyöhykettä, joka on 
veden peitossa 10-vuotistulvien aikana, sekä 
enintään 100 metrin levyistä vyöhykettä. Ne 
koskevat pääjokia, sivujokia, isohkoja puroja 
sekä muita valuma-alueen osia, joilla on 
merkitystä vesistön suojeluarvolle. 
 
RPR-VV:n tavoitteet voivat liittyä moniin eri 
arvoihin, kuten elämysarvoihin, erikoiseen 
kasvillisuuteen, biologiseen monimuotoi-
suuteen ja muinaismuistoihin/kulttuuri-
ympäristöihin. Eri vesistöjen suojeluarvo voi 
vaihdella. Vesistöjen suojelupäätöksillä 
pyritään säilyttämään jälkipolville edustava 
valikoima Norjan vesistöluontoa.  
 
Ohjeissa suositellaan, että vesistön varteen 
määritellään enintään 100 metrin vesistö-
vyöhyke, joka jaetaan eri hoitoluokkiin. 
Hoitoluokkajaon tarkoituksena on saada 
esille eri kriteereitä intressien 
punnitsemiseksi vesistövyöhykkeen eri 
osuuksilla. 
 
Seuraavat periaatteet ovat lähtökohtana 
hoitoluokkajaolle:  
 
 
 

Hoitoluokka 1 
Vesistövyöhyke kaupungeissa ja taajamissa 
ja niiden lähiympäristössä, missä sillä saattaa 
olla suuri merkitys ulkoilulle. 
 
Hoito 
Toimenpiteitä, jotka vahingoittavat 
pedagogisia arvoja, ulkoiluarvoja kuten 
kalastusta ja liikkumista veden äärellä, tai 
elämysarvoja, tulee välttää. Näiden alueiden 
ensisijainen tavoite on säilyttää aktiivisen 
ulkoilun mahdollisuus ja edesauttaa sitä 
aiheuttamatta suurta vahinkoa luonnon- ja 
muinaismuistoarvoille. 
 
Hoitoluokka 2  
Vesistövyöhyke, jossa itse uomaan on 
kohdistunut vain pienehköjä toimenpiteitä, ja 
lähialueet ovat harvaan asuttua yleiskäyttö-, 
metsätalous- ja maatalousaluetta.  
 
Hoito  
Maiseman pääpiirteet pyritään säilyttämään. 
Tulee välttää toimenpiteitä, jotka muuttavat 
rantojen reunakasvillisuuden ja vesistö-
luonnon osaksi katsottavien alueiden olo-
suhteita. Toimenpiteitä, jotka yksin tai 
yhdessä aiheuttavat merkittävähköjä 
muutoksia itse veden uomassa, tulee välttää. 
Erityisesti suojeltavia ovat uhanalaisten 
kasvi- ja eläinlajien elinalueet ja pienehköt 
alueet, joilla on suuri suojeluarvo.  
 
Hoitoluokka 3  
Vesistövyöhyke, johon on vain vähäisessä 
määrin kohdistunut ihmisten toimintaa ja 
jonka elämysarvo ja tieteellinen arvo on siten 
suuri.  
 
Hoito  
On erittäin tärkeää säilyttää vaikutelma siitä, 
että luontoon ei ole kohdistunut paljon 
ihmisen toimenpiteitä. Vesistövyöhykkeellä 
tulee välttää kaikenlaisia maankäytön uusia 
muotoja. Veden laatu ja luonnollinen virtaus 
on pyrittävä säilyttämään, ja kaikkia vesistön 
arvoa vähentäviä toimenpiteitä tulee välttää.  
 
Kuntien on otettava huomioon 
valtakunnalliset ohjeet ja käytettävä niitä 
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lähtökohtana suunnittelussaan25. Ohjeiden 
pohjalta on käsiteltävä myös yksittäis-
tapauksia suhteessa ohjeiden mukaisesti 
tehtyihin päätöksiin. Lisäksi niitä on 
käytettävä arvioitaessa yksittäistapauksia 
suhteessa muihin suunnitelmiin ja muuhun 
hallinnolliseen toimintaan niissä puitteissa, 
mitä suunnittelu- ja rakennuslaki ja 
sektorilait asettavat.  
 
Yleensäkin kuntien on pyrittävä maan-
käyttöön, joka ei vähennä niitä suojeluarvoja, 
jotka olivat perusteena suurkäräjien päätök-
selle suojella vesivoiman rakentamiselta. 
 
 
Suomalaiset suunnittelumääräykset 
 
Suomessa alueidenkäyttöä ja rakentamista 
säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (1999).  
Suomen puolella kaavoitusjärjestelmään 
kuuluvat maakuntakaavat, yleiskaavat ja 
asemakaavat.  
 
Maakuntakaava antaa pääperiaatteet 
alueidenkäytölle. Lapin liitolla on vastuu 
Lapin läänin maakuntasuunnitelmista, ja 
Pohjois-Lapille on laadittu oma maakunta-
kaava. Kunnilla on vastuu yleiskaavojen ja 
asemakaavojen laatimisesta. Yleis-
suunnitelma koskee yksittäistä kuntaa, ja 
siinä annetaan yleiset periaatteet kunnan 
maankäytöstä ja osoitetaan rakentamis-
alueita. Asemakaavalla ohjataan rakentamista 
ja maankäyttöä tietyllä rajoitetulla kunnan 
alueella.  
 
Utsjoen kunnalla ei ole ollut yleiskaavaa 
ennen vuotta 2006. Kaavoitus on tähän 
saakka perustunut yksittäisten alueiden 
asemakaavoihin26. Muilla alueilla ei ole ollut 
minkäänlaista kaavaa. 
 
Vuonna 2003 käynnistyi hanke 
"Tenonlaakson kehittämissuunnitelma ja 

                                                 
25 Tämä merkitsee, että kunnilla on velvollisuus 
seurata ohjeita suunnittelussaan, mutta säilyttäen 
erilaisten sovellusten mahdollisuuden. Valtakunnal-
liset ohjeet eivät kuitenkaan sinänsä sido suoraan 
kansalaisia. Toisin sanoen – kaavat ovat sitovia, 
eivätkä ohjeet sinänsä.  
26 Alueet ovat Utsjoen kirkonkylä, Ala-Jalve, Ylä-
Jalve, Kuninkaankivi ja Aittisuvanto.  

rantaosayleiskaavat". Hankkeen ensimmäi-
sessä vaiheessa  laadittiin Utsjoen kuntaa 
koskeva kehittämissuunnitelma. Toisessa 
vaiheessa laaditaan kolme rantaosayleis-
kaavaa, jotka täyttävät yleiskaavalle 
asetettavat ehdot. Rantaosayleiskaavat 
laaditaan seuraaville osaalueille:  

a) Nuorgam-Vetsikko (hyväksytty loka-
kuussa 2005) 

b) Vetsikko-Nuvvus/Ailigas 
c) Nuvvus/Ailigas-Karigasniemi  

 
Näihin kaavoihin sisältyy määräykset eri 
kiinteistöjen sallituista uudisrakennus-
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että nämä 
rantaosayleiskaavat antavat maanomistajalle 
suoraan oikeuden rakentaa omalle maalleen, 
ilman että hänen on haettava erikseen 
rakennuslupaa.  
 
Rantavyöhykkeillä asetetaan kuitenkin 
seuraavat vaatimukset tällaiselle 
rantaosakaavalle:   
• Suunnitellut rakennukset on sopeutettava 

maisemaan 
• Luonnonsuojelu- ja maisema-arvot, 

ulkoilun tarpeet, vedensuojelu, vesihuolto 
ja luonto ja maisema on arvioitava 
erityisesti.  

• On jätettävä jäljelle tarpeeksi suuri, 
yhtenäinen rakentamaton alue.  

 
Suomen lainsäädäntö ei määrittele tarkkaa 
leveyttä rantavyöhykkeelle, jolla olisi 
voimassa erityisiä kaavoitusvaatimuksia. 
Kaavoituksen yhteydessä laaditaan ranta-
kaavoja alueelle, joka käyttönsä puolesta 
liittyy veteen, joko jokeen tai järveen. 
Käynnissä olevassa osayleiskaavojen 
laadinnassa Tenonlaaksoon kaava-alueen 
leveys vaihtelee 100:sta 500 metriin. 
 
 
3.4. Kalastuslainsäädäntö, -hallinto 
ja kalastusoikeudet 
 
Kalastuslainsäädäntö ja kalastushallinto 
Tenon kalastuksen hallintoa ohjataan omalla 
Norjan ja Suomen välisellä kalastus-
sopimuksella vuodesta 1989 alkaen sekä 
kummankin maan lainsäädännöllä, 
päätöksillä ja kalastussäännöillä.  
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Suomen ja Norjan välinen sopimus koskee 
valtakunnanrajaosuutta Nuorgamista Inari-
joelle ja Kietsimäjoelle ja se antaa ohjeita 
siitä, miten kalastusta tulee harjoittaa, kuten: 
• omat säännöt kalastusoikeuden 

omistajille, muulle paikallisväestölle ja 
matkailijoille 

• sallitut välineet ja käytön ja sijoittamisen 
rajoitukset niille27 veneestä kalastettaessa 

• kalastusluvat ja hinnat (kausilupa 
paikallisille ja vuorokausilupa toispaikka-
kuntalaisille) 

• kalastusajat ja rauhoitusvyöhykkeet 
• kalastusvälineiden desinfiointisäännöt  

 
Sopimusosapuolet ovat myös sitoutuneet 
olemaan yhtä restriktiivisiä välineiden 
käytössä sivujoissa kuin valtakunnanraja-
osuudella28.   
 
Voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö 
Suomen puolella on kalastuslaki v:lta 1982 ja 
sivuvesistöjä koskeva oma kalastussääntö.  
 
Suomen kalastusviranomaiset ovat maa- ja 
metsätalousministeriö ja Lapin TE-keskuksen 
kalatalousosasto29 aluetasolla. Lapin TE-
keskuksen tehtävänä on järjestää kalastus 
Suomen puolella, mukaan luettuna 
kalastuksenvalvonnan organisointi yhdessä 
poliisin kanssa, sekä toimenpiteet 
Gyrodactylus salaris -lohiloisen leviämisen 
ehkäisemiseksi. 
 
Kalastuslain mukaisesti ovat osakaskunnat30, 
Metsähallitus ja paikalliset kalastusjärjestöt 
muodostaneet Utsjoen kalastusalueen. 
Kalastusalueen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu 
mm. kalastuksen järjestäminen31 ja 
kalaveden käyttö- ja hoitosuunnitelman 
toteuttaminen. Utsjoen kalastusalueen käyttö- 
ja hoitosuunnitelma valmistui vuonna 2002.  

                                                 
27 Koskee mm. etäisyyttä rannasta, syvänneurasta ja 
muuten joessa olevista kiinteistä laitteista. 
28 Kaikissa Norjan puoleisissa sivuvesistöissä 
Karasjokhaa ja Iesjohkaa lukuun ottamatta on verkko-
kalastus kielletty. Vastaavaa kieltoa ei ole annettu 
Suomessa, koska maanomistajilla/kalastusoikeuden 
omistajilla on vahvempi yksityisoikeudellinen asema.           
29 Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus.  
30 Aikaisempi kalastuskunta. 
31 Paitsi kalastussääntöjä koskevat asiat.  

 
Norjassa kalastuksenhoidon yleiset puitteet 
määrätään vuoden 1992 lohen- ja sisävesi-
kalastuslaissa. Lain tavoite on turvata 
luonnonkalakannat ja luoda samalla perusta 
kantojen kehittämiselle tuottavuuden 
lisäämiseksi oikeudenomistajien ja vapaa-
ajankalastajien hyväksi.  
 
Julkista kalastushallintoa hoitavat 
ympäristönsuojeluministeriö, luonnonhoito-
hallitus (DN), lääninhallitukset ja kunnat.  
 
Laki avaa mahdollisuuden aktiiviselle 
paikalliselle kalastuksenhoidolle, mm. 
oikeudenomistajien käyttösuunnittelun 
avulla. Käyttösuunnitelman tulee antaa 
tavoitteet ja toimenpiteet kalastuksenhoidon 
yksityisoikeudelliselle osalle.  
Tenojoen vesistön norjanpuoleiselle osalle ei 
vuonna 2006 ole täydellistä käyttö-
suunnitelmaa. Lohenkalastusoikeutettujen 
yhdistys (LBT) on kuitenkin laatinut 
biologisen osasuunnitelman, joka tulee osaksi 
tulevaa kokonaisvaltaista 
käyttösuunnitelmaa. 
 
Yhteinen piirre kalastuksen hallinnossa 
Norjan puolella on se, että valta 
kalastuksenhoidossa on nykyään valtion 
elimillä, myös yksityisoikeudellisella 
alueella.  
 
Finnmarkin lääninhallituksen hallussa on 
muun muassa Tenojoen lohenvalvontarahasto 
Norjan puolella. Se sisältää kalastuslupien 
myyntitulot. Itä-Finnmarkin poliisipiiriin 
kuuluvilla Tanan ja Kaarasjoen nimismiehillä 
on vastuu vesistön kalastuksenvalvonnasta.  
 
Vesistön kalastusoikeudet 
Suomen puolella oikeus on maanomistajan 
oikeus. Maanomistajaryhmässä on sekä 
yksityishenkilöitä että julkisia elimiä (Metsä-
hallitus). Norjan puolella kalastusoikeus on 
kytketty maatalouteen ja heinäntuotantoon 
omalla tai määrävuosiksi vuokratulla 
maalla.32  

                                                 
32 Laki oikeudesta kalastukseen Tenojoen veistössä 
(1888) 
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Kalastusoikeuden merkkinä on "lohikirja".33.  
 
Kalastusoikeus on sekä Norjan että Suomen 
puolella erikoisoikeus muun muassa lohen-
kalastukseen vesistössä perinteisiä kalastus-
välinetyyppejä patoa34, seisovaa verkkoa, 
kulkutusverkkoa, nuottaa, vapaa ja viehettä 
käyttäen. Norjan muissa vesistöissä on 
kalastus näillä perinteisillä välinetyypeillä 
kielletty35.  
 
Kalastusoikeus Norjan puolella vesistöä 
(lohikirja) kuuluu vain yhdelle kunkin 
talouden jäsenelle, eikä sitä voi periä eikä 
siirtää. Siten kuin sääntöjä sovelletaan v. 
2005, ei kalastusoikeutta saa vuokrata muille, 
paitsi vuodeksi kerrallaan muille vakituisesti 
asuville. Norjan puolella oli 371 kalastus-
oikeudenomistajaa v. 2005. Näistä 315 oli 
jäseniä Laksebreveierforeningen for 
Tanavassdraget -osuuskunnassa (LBT).  
 
Suomessa voi sekä kalastusoikeuden että 
kiinteistön myydä erikseen, siirtää, periä tai 
antaa lahjaksi. Myös vieraspaikkakunta-
laisilla, jotka ovat perineet ensimmäisen 
polven kalastusoikeuden tai joille se on 
siirretty, on kalastusoikeus Suomen puolella 
vesistöä. 
 
Sekä Norjan että Suomen puolella on joki 
jaettu erilaisiin verkkokalastusvyöhykkeisiin. 
Kunkin vyöhykkeen kalastusoikeutetut 
organisoivat itse kalastuksen ja jakavat 
keskenään vyöhykkeen kalapaikat. Tanassa 
on 51 verkkokalastusvyöhykettä, Kaaras-
joella sen sijaan vain yksi. Joka neljäs vuosi 
pidetään lohikäräjät, joilla pääasiassa 
käydään läpi vyöhykejako ja lohikirjojen 
myöntäminen. 
 
Utsjoen, Inarin, Tanan ja Kaarasjoen kuntien 
vakituiset asukkaat, joilla ei ole kalastus-
oikeutta, joutuvat ryhmään paikalliset vapa- 
                                                 
33 "Lohikirjan saamisen ehtoja ovat: on asuttava 
vakituisesti omalla tilalla ja viljeltävä sitä tai vuokrat-
tava tilaa, tilan on sijaittava lähempänä kuin 2 km joen 
rannasta, se on rakennettu asuttavaksi, siitä korjataan 
satoa ja se tuottaa vähintään 2000 kg heinää (yhden 
lehmän rehun) ainakin joinakin vuosina. 
34 potkupato tai mertapato. 
35 Lukuun ottamatta Näätämöjoen käpäläkalastusta ja 
Numedalslågenin katiska-, verkko- ja "lautta-
kalastusta". 

ja viehekalastajat ("kausilupaan oikeutetut") 
Ryhmä saa halpoja kausilupia kalastukseen36 
ja saa kalastaa sekä uistimella että perholla. 
Tämä ryhmä on osittain järjestäytynyt 
yhdistyksiin Tana jeger- og fiskerforening37, 
Karasjok jeger- og fiskerforening37 ja 
Tanavassdragets laksefiskeforening.  
 
Kalastusmatkailijoiden täytyy ostaa "vuoro-
kausilupa”38 . He saavat käyttää vain perho-
onkea, paitsi erityisillä alueilla, jossa uistin 
on sallittu. Norjassa saavat vain maassa 
vakituisesti asuvat kalastaa sivuvesistöissä.    
 
Norjan paikallinen kalastusoikeuksiin 
perustuva kalastuksenhoito 
Norjassa hallinnollinen vastuu yksityis-
oikeudellisissa kalastuksenhoitotehtävissä 
muuttuu tulevaisuudessa. Tenojoen 
vesistössä otetaan käyttöön Finnmarkin lain 
(§ 28) mukainen paikallisiin oikeuksiin 
perustuva kalavarojen hoito:     

”Tenon ja Näätämöjoen vesistöissä on 
paikallisväestöllä erityisiä lakiin, iki-
muistoiseen nautintaan ja paikalliseen 
perinteeseen perustuvia kalastus-
oikeuksia 
 
Hallitus voi asetuksella antaa yksityis-
kohtaisia sääntöjä kalastuksen hoidosta 
ja harjoittamisesta. Asetus antaa mahdol-
lisuuden kalavarojen paikalliseen, 
oikeuksiin perustuvaan hoitoon Suomen 
kanssa solmitun Teno- ja Näätämöjoen 
kalastusta koskevien sopimusten 
mukaisesti 
 
Sääntöjen laatimisen ja Suomen kanssa 
Teno- ja Näätämöjoen kalastuksesta 
käytävien neuvottelujen tulee tapahtua 
yhteisymmärryksessä alueen kuntien ja 
erityisten kalastusoikeuksien omistajien 
kanssa”. 

Uuden kalastuksenhoitoa koskevan asetuksen 
laatiminen Tenojoen vesistölle ei ole käyn-
nistynyt vuonna 2006. Tällainen asetus voi 
käsittää määräyksiä uuden hallintoelimen 
(kalastuslautakunnan) valinnasta, kokoon-
panosta ja organisoinnista Tenojoen  
                                                 
36 Hinta v. 2005: 50 kr/vuosi 
37 Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) -liiton jäsen 
38 Hinnat v. 2005: 120 kr/vrk. Venekalastuslupa: 250 
kr/vrk, sisältää rantakalastusluvan  



 

 19

vesistölle, sekä määräyksiä tämän 
hallintoelimen tehtävistä. Esimerkkejä 
tehtävistä ovat: 
 

• kalastuslupien myynti ja lupamyynti-
tulojen käytöstä päättäminen 

• käytännön kalanhoitotoimenpiteiden 
toteuttaminen ja kalastuksen järjestely 

• tiedotus yleisölle vesistön 
kalastuksesta 

• vesistön käyttösuunnitelman 
laatiminen ja tarkistaminen (sisältää 
biologisen, elinkeino- ja talousosan) 

• järjestää vesistön kalastus, esim. 
miten kalastetaan, miten kalastus 
jakautuu vyöhykkeiden sisällä, 
kalastusoikeuksien vuokraus jne.  

• tehdä muutosehdotuksia kalastus-
sääntöihin, jotka on käsiteltävä 
Norjan ja Suomen välisissä 
neuvotteluissa 

• organisoida kalastuksen valvonta, 
mm. mahdollinen yksityis-
oikeudellinen valvonta 

• toimittaa saalistilastoja 
  
Uusi hallintoelin voi saada toimivallan 
Norjan puolen kalastuksen jakamiseen ja 
uudelleen priorisointiin haluttaessa, esim. 
matkailukalastusvuorokausien lisäämiseksi. 
 
3.5. Vesien hoito  
 
EU hyväksyi v. 2000 direktiivin, joka asettaa 
puitteet yhteisön vesivarojen hoidolle (Vesi-
puitedirektiivi). Direktiiviä noudatetaan 
myös Norjassa, ja se ohjaa vesien hoitoa sekä 
Norjassa että Suomessa.  
 
Vesipuitedirektiivin tavoitteena on suojella ja 
parantaa vesimuodostelmien, kuten 
pohjaveden, vesistöjen ja rannikkovesien 
tilaa. Direktiivin tavoitteena on saavuttaa niin 
sanottu hyvä tila vesiesiintymissä. Tavoite on 
saavutettava viimeistään 15 vuotta direktiivin 
voimaan astumisen jälkeen. Direktiivi auttaa 
kokonaisvaltaiseen vesien hoitoon valuma-
aluetasolla vesienhoitoalueiden avulla39.  

                                                 
39 Suomen puolella Teno-, Näätämö- Paatsjoen 
vesistöt muodostavat vesienhoitoalueen, ja Lapin 
ympäristökeskus on vastuussa alueesta. Norjan 

 
Jokaiselle vesienhoitoalueelle laaditaan 
hoitosuunnitelma. Sen avulla varmistetaan 
alueen vesienhoidon yhtenäisyys. 
Suunnitelman tulee sisältää vesi-
muodostelmien hoidon tavoitteet ja toimen-
piteet ympäristötavoitteiden saavutta-
miseksi40. Suunnitelma on tarkistettava joka 
6. vuosi. Direktiivissä vaaditaan myös, että 
suunnitelman laatiminen on julkista ja että 
yleisö ja ne tahot, joita asia koskee, saavat 
osallistua työhön. 
 
Vesienhoitoalueiden suunnittelutyön 
perustaksi toteutetaan direktiivityön alku-
vaiheessa vesimuodostelmien ominais-
piirteiden ja negatiivisten vaikutusten 
tarkastelu. Vesistön ominaispiirteiden 
tarkastelu tehtiin v. 2004, ks. Luku 4.5 
sivulla 25. Direktiivissä vaaditaan myös 
vesimuodostelmien seurantaa oman 
seurantaohjelman puitteissa. 
  
Yksi seurantaohjelman päätavoitteista on 
tutkia vesimuodostelman tosiasiallinen tila 
suhteessa direktiivin vaatimuksiin. 
Seurannan tulee myös antaa tietoa 
toimenpiteiden vaikutuksesta sekä siitä, 
saavutetaanko tavoitteet. 
 
 
3.6. Norjan kansalliset lohivesistöt 
 
Norjan hallitus nimitti vuonna erityisen 
toimikunnan (luonnonlohitoimikunta), jonka 
tehtävä oli selvittää luonnonlohikantojen tila 
Toimikunta ehdotti mm. erityistä suojelua 
valituille lohikannoille perustamalla 
"kansallisia lohivesistöjä" ja "kansallisia 
lohivuonoja"..  
 
Suurkäräjät hyväksyi v. 2003 järjestelmän, 
joka muun muassa käsitti Tenojoen vesistön. 
Kansallisissa lohivesistöissä ei ole sallittu 
toimintaa, joka voi vahingoittaa luonnon-
lohta. Vesistöt ovat kuitenkin hyvin erilaisia, 
ja toimenpiteiden vaikutus voi vaihdella 

                                                                           
puolella Finnmark muodostaa vesienhoitoalueen, josta 
Finnmarkin lääninhallitus on vastuussa. 
 
40 Sivulta www.vannportalen.no voi seurata viran-
omaisten vesienhoitoa. 
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vesistöstä toiseen . Tarpeettomien rajoitusten 
välttämiseksi on siksi tarkoitus järjestää hoito 
joustavaksi, niin että toimenpiteen konkreet-
tinen vaikutus ratkaisee, miten sitä käsitel-
lään. 
 
Vuoden 2006 kuluessa laaditaan yksityis-
kohtaisemmat säännöt Suurkäräjien 
asettamissa puitteissa. Säännöt noudattavat 
suojelujärjestelmän puitteita, joita ehdotettiin 
hallituksen esityksessä St.prp. nr 79 (2001-
2002) (ks. laatikko 3.1. yllä). Kunnat ovat 
mukana siten, että niillä on päätösvalta 
monissa asioissa, ja toisissa asioissa ne ovat 
lausunnon antajina. 
 

 

Laatikko  3.1. Kansallisten lohivesistöjen 
suojelun puitteet (Norja) 

Säätelee toimenpiteitä, jotka voivat vahingoittaa 
vesistöjen lohen lisääntymistä tai säilymistä:  

• vedenhankinta 

• kuivatus ja ojitus 

• veden siirto 

• vesistön sulkeminen 

• jokisuojaukset ja kanavointi 

• tulvavallien rakentaminen 

• soranotto ja maa-ainesten ottopaikat 

• uoman perkaus ja laskeminen 

• reunakasvillisuuden poistaminen 

• pengerrykset 

• kalanviljely  

• pilaavien ainesten päästöt 

• avohakkuut lohipitoisen jakson lähellä 

• uudisviljely lohipitoisen jakson lähellä 
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4. KALAVAROJEN HOITO 
 
4.1. Kalavarat ja pyynti 
Tenojoen vesistö on erittäin tärkeä Atlantin 
lohen tuotannolle ja pyynnille koko 
alueella41. Aikuisten lohien tuotanto 
Tenojoen vesistössä42 on arvioitu noin 600 
tonniksi vuodessa43. Tästä määrästä on 
vuosittain pyydetty keskimäärin 139 tonnia 
vuosina 1972–2005. Koko vesistön vuotuiset 
saaliit ovat vaihdelleet 70 ja 250 tonnin 
välillä44 (Kuva 4.1.). 

Kuva 4.1 Lohen saalismäärät Tenojoen 
vesistössä vuosina 1972-2004.  
Lähde: Finnmarkin lääninhallitus.  
 
Viime vuosinakin saalismäärissä on ollut 
suuria vaihteluja. V. 2001 kokonaissaalis oli 
jopa 250 tonnia lohta, kun se taas v. 2004 oli 
vain 70 tonnia. 
 
Näiden vaihtelujen syistä ollaan epävarmoja, 
mutta sekä luonnolliset kannanvaihtelut, yli-
kalastus että valkolihaisten kalalajikantojen 
kasvu saattavat olla vaikuttavia tekijöitä. 
                                                 
41 Vuosina 1995-2000 Tenojoen vesistöstä on saatu 15 
% kaikesta Euroopan joesta pyydetystä lohesta. 
42 Luvussa on mukana meri- ja jokisaalis ja kutukalat. 
43 Lähde: NOU 1999: 9 ”Til laks åt alle kan ingen 
gjera”. 
44 Kassikarkulaisten osuuden määrittämiseksi on jo 
80-luvulta saakka kerätty ja analysoitu lohen suomu-
näytteitä. Kasvatuslohien osuus saaliissa on viime 
vuosina ollut 0,05 ja 0,53 %:n välillä. 

 
Viime vuosina paikalliset kalastajat ja 
viranomaiset ovat olleet huolestuneita 
vesistön yläosien lohikannoista. Iesjohka on 
yksi sivuvesistöistä, joissa lohikanta on 
taantunut viime vuosina. Tiedot osoittavat 
lisäksi, että lohen esiintymisalue vesistössä 
on kutistunut 1270 km:stä 1092 km:iin45. 
  
Perinteisesti on suurin osa lohisaaliista saatu 
Norjan puolella. Viime vuosina ovat 
lohisaaliit Norjan ja Suomen puolella olleet 
suunnilleen samansuuruisia, ja v. 2004 
saatiin Suomen puolella enemmän lohta kuin 

Norjan puolella. 
 
Suurimman osan lohisaaliista pyytää joki-
laakson paikallisväestö. V. 2004 oli noin 85 
% lohesta paikallisväestön pyytämää, ja loput 
15 % kalastusmatkailijoiden. 
 
Mitä kalastusvälineisiin tulee, saadaan suurin 
osa saaliista Suomessa vapavälineillä ja 
Norjassa verkoilla. Vuosina 1980 – 2004 
saatiin vavalla ja vieheellä 60 – 80 % 
Suomen puoleisesta kokonaissaaliista ja 40 – 
60 % Norjan puoleisesta. Loput saaliista 
saadaan verkoilla, joista kulkutusverkot ja 
padot ovat yleisimmät vesistön alajuksulla, 
kun taas seisova verkko on tärkein 
Karasjohkassa ja Iesjohkassa. 
 
                                                 
45 Liite Norjan ympäristönsuojeluministeriön 
lausuntomuistioon 20 kesäk. 2001: Den enkelte 
nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. 

Laksefangster i Tanavassdraget (1972-2004)
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   2004 2005 2006

Oikeudenomistajat Pato 34,7 % 32,2 % 24,1 %

Oikeudenomistajat 
Seisova 
verkko 12,6 % 14,8 % 11,8 %

Oikeudenomistajat 
Kulkutus-
verkko 15,3 % 19,6 % 9,8 %

Oikeudenomistajat Nuotta 2,2 % 0,4 % 0,1 %

Oikeudenomistajat 
Vapa ja 
viehe 3,4 % 3,8 % 15,1 %

Muut paikkakunta-
laiset 

Vapa ja 
viehe 26,3 % 20,4 % 27,3 %

Kalastusmatkailijat 
Vapa ja 
viehe 5,5 % 8,4 % 11,8 %

Taulukko 4.1 Saaliin jakautuminen eri välineiden 
kesken. Lähde: Finnmarkin lääninhallitus. 
 
Vesistön kalastusta säädellään laajalla 
säännöstöllä (ks. luku 3.4.). Norjan puolen 
yleisökokouksissa ehdotettiin lukuisia 
muutoksia kalastusääntöihin. Ne on koottu 
omaksi asiakirjaksi, joka on lähetetty 
Finnmarkin lääninhallitukselle seuranta-
toimenpiteitä varten. 
 
Norjan puolella otetaan Finnmarkin lain 
mukaan käyttöön paikallinen, oikeuksiin 
perustuva hoito (ks. luku 3.4). Tenojoen 
vesistön kalastuksenhoitoa koskevan 
asetuksen laatiminen toteutetaan vuoden 
2006 kuluessa. Asetuksen pohjalta 
perustetaan paikallinen hallintoelin/kalastus-
lautakunta.  
Lohenkalastusoikeutettujen yhdistys (LBT) 
laatii v. 2006 biologista osasuunnitelmaa 
kalaston käyttösuunnitelmaan (koskee Norjan 
puolta).  
 
Arviointi 
Tietojen lisäämiseksi vesistön lohikannoista 
tulee tutkimusta tehostaa. Tenojoen 
vesistössä on käynnistettävä suomalais-
norjalaisia lohen seurantaohjelmia.    
 
Sen lisäksi on perustettava Norjan ja Suomen 
rajaseudun yhteinen työryhmä. Ryhmän tule 
saada vastuu luonnonlohen käytännön 
suojelutoimenpiteistä. Ryhmässä voi olla 
kalastusoikeudenomistajien, paikallisten 
kalastusjärjestöjen, vastuuviranomaisten ja 
tutkimuslaitosten edustajia.  
 
Norjan puolella pitää lisäksi perustaa 
paikallinen kalastuksenhoidon asiantuntija-
neuvosto. Sellaisia on perustettu moneen 
Norjan vesistöön, mutta ei Tenojoen 
vesistöön. Asiantuntijaneuvostoon voi kuulua 

kalastusoikeudenomistajista, paikallisista 
kalastusjärjestöistä ja kunnista. 
Asiantuntijaneuvoston tehtävänä on antaa 
neuvoja kalastussääntöjen käytöstä, pohtia 
yhteistyötä toimenpiteiden toteutuksen 
yhteydessä ja vaihtaa tietoja. 
 
Tenojoen vesistön uuden hallintoelimen 
(kalastuslautakunnan) perustamiseen saakka 
tulee lohenvalvontarahaston budjetti lähettää 
lausunnoille paikalliselle tasolle ennen 
Luonnonhoitohallitukselle (DN) lähettämistä.  
 
Lisäksi on saatava valmiiksi muut osa-
suunnitelmat (elinkeino- ja talous-) ennen 
kuin kalastonkäyttösuunnitelma 
viimeistellään. 
 
 
 
4.2. Kalastuksenvalvonta 
 
Suomen puolella valvonnasta vastaa Lapin 
TE-keskus. Kalastuskaudella toiminnassa on 
4 kalastuksenvalvojaa. Norjassa valvontaa 
hoitaa Itä-Finnmarkin poliisipiiri Tanan ja 
Kaarasjoen nimismiesten välityksellä. 
Kalastuksenvalvojia on kaikkiaan 14 
kalastuskauden aikana, heistä 4 toimii 
Suomen puolella ja 1046 Norjassa. 
 
Rajaseudun yhteistyökokouksessa v. 2004 
todettiin yleisluonteisesti, että kalastuksen-
valvonta suorittaa valvontatehtävänsä hyvin. 
Se vastaa yleisökokousten esityksiä, joista 
vain kaksi esitti toivomuksia näkyvämmästä 
valvonnasta (liite 2).   
 
Yleisökokouksissa keskitettiin huomio ennen 
kaikkea siihen, että valvojien tulisi raportoida 
roskaamisesta ja vähentää sitä vesistön 
varrella. Jo nyt valvojat suorittavat siivousta 
Masjohka ja Laksjohka -sivujokien varrella 
kalastuskauden alussa. 
 
Sivujokien varresta valvojat poimivat roskia 
jatkuvasti koko kalastuskauden ajan siinä 
määrin kuin se on mahdollista. Pääjoen 
varrella ei kalastuksenvalvojilla ole 
resursseja roskien siivoamiseen. 

                                                 
46 Luvussa on mukana valvontapäällikkö ja neljä 
valvojaa  Tanan ja Kaarasjoen nimismiehenkansliasta.  
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Arviointi 
Norjan puolen kuntien ja kalastuksen-
valvonnan tulee parantaa yhteistyötä 
roskaantumisen estämisessä ja muissa 
ulkoilun hoidon haasteissa. Kuntien ja 
kalastuksenvalvonnan tulee pitää yhteisiä 
kokouksia vuosittain.   
 
4.3. Kalataudit  
 
Gyrodactylus salaris47 -lohiloista pidetään 
vakavimpana ihmisen aiheuttamana 
uhkatekijänä, joka on kohdistunut 
lohikantoihin viime vuosina. Muita 
kalatauteja ja -loisia, jotka voivat uhata 
luonnonlohikantoja, ovat muun muassa 
tarttuva lohen anemia (ILA) ja lohitäi. 
 
Lähin vesistö Norjan puolella, jossa on 
Gyrodactylus salaris -loista, on Tromsin 
läänin Skibotnelva. Suomessa sitä on todettu 
eräässä lohenviljelylaitoksessa Inarijärvellä.  
 
Loisen leviämistä Tenojoen vesistöön 
ehkäistään kahdentyyppisillä toimenpiteillä: 
a) kalastukseen, ulkoiluun ja kulkemiseen 

liittyvillä toimenpiteillä 
b) toimenpiteillä, jotka ehkäisevät 

leviämistä kalankasvatuslaitoksista (ks. 
luku. 4.4.).  

 
Norjan puolella vastuussa kalatautien 
leviämistä ehkäisevistä toimenpiteistä on 
Mattilsynet (Elintarvikevalvonta). Kalastusta 
ja ulkoilua koskevat toimenpiteet perustuvat 
seuraaviin määräyksiin48: 
 
• Vaatimus siitä, että veneet, välineet ja 

muut varusteet, joita on käytetty jossakin 
vesistössä, ovat kuivia ennen käyttöä 
toisessa vesistössä. Tartunnan saaneissa 
vesistöissä vaaditaan lisäksi desinfiointia. 

                                                 
47 Gyrodactylus salaris alle puolen millimetrin 
pituinen eliö. Se kiinnittyy väkäsillään lohenpoikasiin 
ja syö niiden ihoa. G .salaris -loisen lisääntymiskyky 
on suuri, ja lohenpoikasessa voi olla jopa 10 000 
loista, ennen kuin se kuolee.  
 
48 Perustana asetus vesieliöiden kalatautien ehkäisystä, 
rajoittamisesta ja hävittämisestä sekä b) asetus 
Gyrodactylus salaris -loisen ehkäisystä, 
rajoittamisesta ja hävittämisestä (elintarvikelain 
nojalla).   

• Vaatimus siitä, että kalastusvälineet, 
veneet ym. varusteet, joita on käytetty 
muiden maiden vesistöissä, on puhdistet-
tava ja desinfioitava ennen käyttöä 
Norjassa. 

• Kielto elävien kalojen siirrosta ja istutuk-
sesta ilman hyväksyttyä terveystodistusta 

• Kielto elävien kalojen siirtämisestä 
vesistöstä toiseen 

• Kielto elävien tai kuolleiden kalojen siir-
tämisestä tartunnan saaneesta vesistöstä 
toiseen vesistöön tai saman vesistön 
toiseen osaan. 

• Kielto vesisäiliöiden tyhjentämisestä 
suoraan toiseen vesistöön. 

 
Finnmarkissa on omat säännöt siitä, että 
kaikkien läänin ulkopuolelta tulevien 
kalastajien on puhdistettava ja desinfioitava 
välineensä (pakollinen desinfiointitodistus) 
 
Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen 
ehkäisytyöhön on Norjassa kuulunut 
seurantaa ja näytteiden ottoa49, desinfiointi-
asemien käyttöä, henkilöstön koulutusta ja 
tiedotustoimintaa. 
 
Norjassa desinfioinnit tehdään kalastuslupien 
myyntipaikkojen yhteydessä (viisi asemaa 
Tanassa ja kaksi Kaarasjoella) Suomessa 
desinfiointia suoritetaan 15:llä kalastuslupien 
myyntipaikalla. 
 
Norjan puolella desinfioinnit ovat lisään-
tyneet voimakkaasti. Vuonna 2003 tehtiin 
1100 desinfiointia, vuonna 2000 vain 490. 
Suomessa tehdään vuosittain noin 2.500 
desinfiointia. Suomessa ei ole määräyksiä 
pakollisesta desinfiointitodistuksesta 
kalastajille.  
 
Norjan yleisökokouksissa tuli esiin joukko 
huolia ja ehdotuksia kalatautien ehkäisy-
toimenpiteistä. Paikallisväestöä huolestuttaa, 
ettei desinfiointiasemia ole tarpeeksi ja ettei 
desinfiointeja toteuteta kyllin hyvin.. 
 
Sekä Suomessa että Norjassa paikallisväestö 
on korostanut toivetta vieraiden veneiden, 
kanoottien ja kajakkien kieltämisestä. 

                                                 
49 Vuosittain otetaan Tenojoen ja 30 näytettä 
Iesjohkan lohenpoikasista150 näytettä. 
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Arviointi 
Desinfiointitodistuksen tulee olla pakollinen 
kaikille toispaikkakuntalaisille kalastajille 
kansallisuudesta riippumatta. Se vähentäisi 
Gyrodactylus salaris -loisen leviämisriskiä 
entisestään. 
 
Desinfiointiasemien määrän Norjan puolella 
Mattilsynet arvioi riittäväksi. Se huolehtii 
myös desinfiointeja suorittavan henkilöstön 
koulutuksesta ja varmistaa työn laadun. 
Mattilsynet pitää tarkoituksenmukaisimpana 
tiedottaa kalatautivaarasta kalastusluvan 
myynnin yhteydessä ja katsoo myynti-
paikkojen antaman tiedotuksen olevan 
tyydyttävää. 
 
 
 
4.4. Lohikalojen kasvatus 
 
Norjan viranomaiset ovat antaneet kaksi 
toimilupaa vaelluskalojen kasvattamiseen 
Skjånesissa Gamvikin kunnassa. Sekä Norjan 
että Suomen puolella vastustetaan 
voimakkaasti näitä toimilupia. Pääsyy on 
kalatautien leviämisvaara Tenojokeen. 
 
Hallituksen nimittämä luonnonlohitoimi-
kunta totesi selvityksessään, että Skjånesin 
kalankasvatus tulisi lopettaa50. Tanan kunta 
oli yksi lausunnonantajista, joka tuki tätä 
ehdotusta.  
 
Tenovuono on yksi monista Norjan 
”kansallisista lohivuonoista”, joissa kalan-
kasvatusta ei yleensä sallita. Tenovuono oli 
kuitenkin poikkeus säännöstä, kun 
järjestelmä hyväksyttiin v. 2003. Se merkitsi 
toiminnan jatkumista Hopsfjordenissa 
Skjånesin lähellä. 
 
Sekä Norjan että Suomen yleisökokouksissa 
tehtiin ehdotuksia Skjånesin laitoksen 
sulkemisesta. 
 

                                                 
50 NOU1999:9 ”Til laks åt alla kan ingen gjera”. 
Norjan luonnonlohikannan vähentymisen syistä ja 
ehdotuksia strategioiksi ja toimenpiteiksi tilanteen 
parantamiseksi. 

Suomalais-norjalainen rajavesikomissio on 
toistuvasti, viimeksi vuonna 2005, suosi-
tellut, ettei Norjan viranomaisten tule sallia 
vaelluskalojen kasvatusta Tenovuonossa. 
Tenojoen vesistöalueen norjalaiset kunnat 
tukevat sitä. 
 
Hallitus ehdottaa esityksessään suurkäräjille, 
st.prp. 32 (2006-2007) ”Luonnonlohen 
suojelusta ja kansallisten lohivesistöjen ja 
lohivuonojen toteutuksesta”, että Teno-
vuonossa ei olisi lohikalojen kasvatusta. 
esitystä käsitellään vuoden 2007 kuluessa. 
 
 
4.5. Kalojen vaellusesteet 
 
Tenojoen vesistön tutkimukset osoittavat että 
pääjoen ja suurten sivujokien lohenpoikaset 
vaeltavat suuressa määrin pieniin sivujokiin 
ja puroihin, jotka ovat niiden syönnösalueita 
yhden vuoden ikäisestä alkaen. On erityisen 
tärkeää turvata kalojen mahdollisuus vaeltaa 
sivujokiin ja -puroihin. Varsinkin teiden 
rakentamisen yhteydessä on muodostunut 
vaellusesteitä sinne, missä tie ylittää joen.  
 
Vuosina 1999-2002 Norjan vesistö- ja 
energiahallitus (NVE) ja Lapin ympäristö-
keskus tutkivat vaellusesteitä kaikkiaan 178 
kohteessa, joissa tie ylitää joen tai puron 
Tenojoen rajaosuudella51.  
 
Vuosina 2002-2003 tutkittiin vielä 72 
jokea/puroa52 joen norjanpuoleisella 
alajuoksulla, Kárásjohkassa, Iesjohkassa, 
Pulmanginjoessa ja Utsjoessa. Kartoituksessa 
jaettiin tutkitut joet ja purot kolmeen 
kategoriaan sen mukaan, millaiset mahdolli-
suudet niillä oli kasvualueena. Kohteiden 
kunnostus suoritettiin sen perusteella, miten 

                                                 
51 95 ylityskohdista oli Norjan puolella ja 77 Suomen 
puolella. Kartoitukset ja kunnostukset tehtiin kahdessa 
eri Interreg-hankkeessa ”Tenojoen säilyttäminen 
luonnontilaisena lohijokena” osa 1 ja osa 2. Norjassa 
hankkeista valmistuivat raportit:  
NVE rapport 3/2001: ”Vandringshindre for fisk i 
Tanaelvas sideelver og –bekker, konsekvenser av 
veibygging” ja NVE rapport 2004-01 
”Vandringshindre for fisk i Tanaelvas sideelver og –
bekker, konsekvenser av veibygging” 
52 Näistä 58 Norjan ja 14 Suomen puolella. 
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niitä priorisoitiin. Vuosina 1999-2004 
toteutettiin 14 kunnostusta (11 Suomessa ja 
kolme Norjassa).  
 
Norjan puolella on edelleenkin kolme 
kohdetta, joissa on huomattavat tuotanto-
mahdollisuudet, mutta joita ei ole 
kunnostettu: 
 
Sauvkadesjohka: Kalojen nousua estää epä-
onnistunut tierumpuratkaisu 
• Álletjohka: Kalojen nousua estää syvä 

kuoppa rummun alapuolella 
• Njuorgannjohka (Båteng): Korkea tien 

pengerrys, joen alivienti korkealla 
pengerryksessä 

• Lismajohka: Kalojen nousua estää syvä 
kuoppa rummun alapuolella 

 
Seuraavissa kohteissa on kohtuullinen 
poikastuotantomahdollisuus 
• Vuohpejohka (Pulmankijoen sivujoki): 

Kalojen nousua estää epäonnistunut 
rumpuratkaisu 

• Bánnegállájohka: Sillan alapuolelle on 
valettu reuna, joka muodostaa 70 cm 
korkean kynnyksen. 

 
Bánnegállájohkan/Gulbojoen vaellusesteen 
kunnostuksen Norjan tielaitos on suunnitellut 
tekevänsä v. 2007 viimeistellessään joen yli 
vievän uuden sillan rakennustöitä. 
  
V. 2004 suoritettiin Tenojoen vesistön vesi-
muodostumien ominaispiirteiden tarkastelu 
pohjaksi EU:n vesipuitedirektiivin käyttöön 
ottamiselle. Kartoitus osoitti, että 
Harrejohkaan on voinut muodostua kalojen 
vaelluseste.  
 
Arviointi 
Kolme poikastuotantomahdollisuuksiltaan 
huomattavaa kohdetta tulee kunnostaa 
suunnitelmakauden kuluessa.   
 
Harrejohkan mahdollinen vaelluseste tulee 
kartoittaa.  
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5. VESISTÖÖN LIITTYVÄ 
MATKAILU 
 
Matkailun lohestukseen liittyvällä arvon 
luomisella on jatkuvasti kasvava merkitys 
alueella. Lohestukseen liittyvä tavaran ja 
palveluiden osto Tenojoen norjalaisessa 
osassa oli arvoltaan vähintään 3-4 miljoonaa 
kruunua v.1999. Se koostui pääasiassa 
kalastuslupien, päivittäistavaran ja bensiinin 
ostosta, majoitus- ja ravitsemispalveluista. 
Harvat matkailijat ostivat soutupalveluja, 
opastusta ja muita retkielämyksiä, ennen 
kaikkea siksi, että niitä oli vähän tarjolla.  
 
Verrattuna siihen, millaiset kerrannais-
vaikutukset lohenkalastuksella tutkimusten 
mukaan on aluetalouteen sellaisissa 
vesistöissä kuin Namsen ja Numedalslågen, 
ovat norjanpuoleiset kerrannaisvaikutukset 
Tenolla kuitenkin kovin vaatimattomat. 
Arvio, jonka Dervo et al (2001) on tehnyt, 
osoittaa, että matkailukalastuksen liikevaihto 
Tenojoen vesistössä oli 400,- kr matkailijan 
pyytämältä lohikilolta v. 1999, kun se taas 
muissa pohjoismaisissa vesistöissä vaihteli 
700 kruunusta 2500 kruunuun lohikilolta53.   
 
Vuosina 1988 ja 2001 tehdyt tutkimukset 
osoittavat, että asenteet matkailijoihin Norjan 
puolella ovat tulleet paljon myönteisemmiksi 
viime vuosina54.  
 
Vuoden 2000 jälkeen on Norjan puolelle 
perustettu useita yrityksiä, jotka myyvät 
kalastus- ja metsästysmatkoja. Tanan 
kunnassa matkailuala on ollut se ala, jolla on 
perustettu eniten uusia yrityksiä. Myös 
julkishallinto on koettanut kannustaa 
kalastusmatkailun kehittämistä. 
 
Tanan kunta on v. 2005 jatkanut ”Joddun”- 
lohestuksen ja jokisaamelaisen kulttuurin 
tietokeskuksen esihanketta. Suunnitelma 
käsittää osaamisverkon (Joddu-verkon) ja 
oman lohikeskuksen perustamisen, josta 
tulisi matkailunähtävyys. Esihanke päättyy 
vuonna 2008, ja suunnitelman mukaan 
keskus on tällöin valmistunut käyttöön 
                                                 
53 Tiedot: Norges Skogeierforbund.  
54 Dervo ym. 2001: ”Holdninger til fisketurisme i 
Tanadalen”. NINA rapport 673. 

otettavaksi. Suunnittelun pohjana on, että 
sekä julkiset että yksityiset toimijat vuokraa-
vat tiloja keskuksesta ja että siellä on erityi-
nen lohenkalastusta esittelevä näyttelytila 
 
Utsjoen kunnalla on myös suunnitelmia 
vastaavasta lohikeskuksesta: ”Deanudoallu 
(Tenonkeskus-Tanaelvsenter). Suunnitelma 
on osa laajempaa hanketta ympärivuotisen 
matkailun kehittämiseksi kunnassa, ja siihen 
sisältyy myös laatujärjestelmä ”luontoa 
kunnioittava matkailu”. 
 
Tanan keskiasteen koulu ja Sodankylän lukio 
ovat toteuttaneet yhteisen ohjelman 
kouluttaakseen norjalaisia ja suomalaisia 
oppaita luontoon perustuvalle matkailulle55.  
Muissa norjanpuoleisissa vesistöissä on 
tavallista, että maanomistajien yhdistykset 
markkinoivat kalastusmahdollisuuksia. 
Vastaavaa kehitellään Kalastusoikeutettujen 
yhdistyksessä Tenojoen vesistölle.  
 
Arviointi 
Joddu- ja Deanudoallu-lohikeskusten 
perustaminen saattaa antaa Tenonlaaksolle 
matkailuyrittäjien ja matkailijoiden 
kaipaaman vetonaulan. Näiden suunnitelmien 
toteuttamiseksi tulee käynnistää yhteinen 
Interreg-hanke. 
 
Matkailijat kaipaavat parempia majoitus-, 
ruokailu-, opastus-, soutupalveluja ja muita 
kalastus- ja retkeily- tai vaellusohjelmia.  
 
Kalastusmahdollisuuksien ja palvelujen 
markkinointiin tulee perustaa yhteinen 
Internet-sivu. Sen voi yhdistää mahdolliseen 
Tenojoen vesistöä koskevaan opetus- ja 
tietopakettiin, joka myös viedään Internetiin. 
 
 

 

                                                 
55 Osa Interreg IIIa -hanketta ”Matkailun pohjoinen 
ulottuvuus”.  
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6. JOKIVARREN KAAVOITUS 
 
6.1. Maankäytön tosiasioita 
 
Tenojoen vesistön asunto-, loma-asunto- ja 
elinkeinorakennukset sekä maatalousmaat 
ovat pääasissa keskittyneet pääjoen varteen 
sekä Karasjohkan alajuoksulle ja Inarijoen 
varteen56. Suurin osa loma-asutuksesta 
sijaitsee Suomen puolella ja pääasiassa 
rantavyöhykkeellä.  
 
Tärkeimpien taajamien (Karigasniemi, 
Kaarasjoki, Utsjoki, Nuorgam og Tana bru) 
ulkopuolella ja Tenojoen ja Utsjoen varrella 
asutus on hajanaista. Näin ollen on Tenojoen 
rantatörmillä jaksoja, jotka ovat edelleenkin 
asumattomia ja tekniikan koskemattomia.  
  
Vesistön valuma-alueeseen kuuluu laajoja 
alueita, jotka ovat ”koskematonta luontoa”, 
missä on yli kilometrin matka lähimpään 
suurehkoon tekniseen muutokseen. 
Esimerkiksi sivujokien rantavyöhykkeet ovat 
enimmäkseen rakentamattomia. 
 
Koskemattomat alueet ovat tärkeitä poro-
taloudelle. Kaikkia pääteiden tunturin-
puoleisia rinteitä asutuksen yläpuolella 
Inarijoelta Tenojoen suulle, käytetään 
porolaitumena57. 
 
  
6.2. Kuntien kaavoitus 
 
Kaavoituksen avulla kunnat laativat puitteet 
tulevalle maankäytölle. Katso myös lukua 
3.3. 
 
Suomen puolella on yleensä ollut vapaa-
mielisempi käytäntö rantatörmälle ja 
muutenkin rantavyöhykkeelle rakentamisen 
suhteen kuin Norjan puolella. Näin on ollut 

                                                 
56 Jonkin verran haja-asutusta on ylempänä 
Karasjohkan, Iesjohkan ja Inarijoen varressa. 
57 Porotalouden alue tulee suoraan kosketukseen 
Tenojoen kanssa porojen muuton yhteydessä. 
Kaarasjoen kunnassa on Kàràsjohkan varrella 
kahdeksan eri muuttoreittiä. 

muun muassa siksi, että maiden lain-
säädännöissä on suuria eroja  
 
Norjan lainsäädännössä painotetaan maan-
käytön ohjausta kaavoituksella, joka suojaa 
alueita rakentamiselta ja avaa toisia alueita 
asutukselle ja hyödyntämiselle. Suomessa 
painotetaan enemmän alueen rakentamis-
tiheyttä kuin sitä, että joidenkin alueiden 
tulee olla rakentamattomia ja koskemattomia. 
Suomessa suuri osa rantavyöhykettä on 
yksityismaata, ja maanomistajille annetaan 
rakennusoikeuksia suoraan kaavoituksessa. 
Norjassa on annettava rakennuslupa 
jokaisessa rakennusasiassa. 
 
Kaavoituksen erot ovat johtaneet siihen, että 
Norjan ja Suomen alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten välillä on ollut kauan 
konflikteja Tenojokivarren kaavoituksesta. 
Niitä on käsitelty lukuisia kertoja Suomalais-
norjalaisessa rajavesistökomissiossa.   
 
Norjan puolella v. 2004 pidetyissä yleisö-
kokouksissa korostettiin toivetta Norjan ja 
Suomen rantavyöhykkeiden aluepolitiikan 
lähentämisestä sekä loma-asuntojen 
rakentamisen rajoittamista rantatörmille. 
Tämän jälkeen kehitys on mennyt 
päinvastaiseen suuntaan.  
 
Voimassa oleviin kaavoihin ja 
kaavoitusprosesseihin Suomen ja Norjan 
puolella liittyviä haasteita kuvaillaan 
yksityiskohtaisemmin tuonnempana. 
 
 
Utsjoen kunnan ranta-alueiden 
osayleiskaavat 
Utsjoen kunnassa on parastaikaa, v. 2006, 
käynnissä kolmen osayleiskaavan laatiminen 
rantavyöhykkeelle. 
 
Ensimmäinen osayleiskaava Nuorgamin-
Vetsikon alueelle avaa mahdollisuuden  
1.600 uudelle rakennukselle vuoteen 2002 
mennessä koko jaksolle. Uusia rakennuksia 
suunnitellaan sekä olemassa olevan 
asutuksen yhteyteen että asumattomille 
jaksoille. Kaava merkitsee 75 uutta 
rakennusta joen ja päätien välille, monet 
niistä tulisivat hyvin lähelle rantaa.  
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Suomen lakien mukaan on osana tämän 
osayleiskaavan laatimistyötä toteutettu 
viranomaisneuvotteluja, joihin on osallis-
tunut myös norjalaisia viranomaisia. Norjan 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat 
suhtautuneet erittäin kriittisesti sen uus-
rakentamisen laajuuteen, mitä on suunniteltu 
100 metrin vyöhykkeelle joen ja päätien 
väliin. Rakentamissuunnitelmia pidetään 
suurena vesistöympäristöön puuttumisena, 
joka viranomaisten käsityksen mukaan 
vähentää Tenojoen arvoa suojeltuna, 
luonnontilaisena jokena. 
 
Laajalla loma-asuntojen rakentamisella 
Suomen puolella voi olla merkitystä myös 
lohivarojen hoidolle, koska useammat 
henkilöt voivat saada vastaavat kalastus-
oikeudet, mitä paikallisväestöllä on.58.  
 
Norjalaisten viranomaisten ehdotuksia ei 
otettu huomioon Nuorgam-Vetsikko -
osayleiskaavan muokkauksen yhteydessä, ja 
Utsjoen kunnanvaltuusto hyväksyi sen 
syksyllä 2005. 
 
Vuonna 2006 suunnitellaan Utsjoen kahden 
muun alueen rantaosayleiskaavaa. 
Huhtikuussa 2006 on valmiina kaavaluonnos 
Vetsikko-Nuvvus -alueelle. 
 
Kuntasuunnitelman kaavaosa Tanan ja 
Kaarasjoen kunnissa 
Tanan kunnassa on voimassa oleva kaava 
vuosille 2002-2013, ja Kaarasjoen kunnan 
kaava koskee vuosia 2006-2015. 
 
Tanan kunnan voimassa olevassa kaavassa ei 
ole sallittu mitään toimenpiteitä 100 metrin 
vyöhykkeellä joesta ilman hyväksyttyä 
asema- tai rakennuskaavaa. Poikkeuslupa 
voidaan myöntää erityisestä syystä. 
Käytännössä poikkeuslupien myöntämisessä 
ollaan tiukkoja. 
 
Valtakunnallisten suojeltuja vesistöjä 
koskevien ohjeiden mukaan vesistön hoito 
tulee eriyttää rekisteröityjen suojeluarvojen 
                                                 
58 Suomen muuttoa ja osoitteenmuutosta koskevat 
säännöt mahdollistavat asumisen muualla, esim. 
Helsingissä, ja muuttoilmoituksen tekemisen Utsjoelle 
kesäksi, kesäkuusta elokuuhun. Syksyllä voi taas  
ilmoittaa muutosta takaisin kotipaikkakunnalle. 

ja alueen tilan pohjalta. Apuväline tässä 
yhteydessä on vesistön jakaminen eri 
hoitoluokkiin.  
 
Kaarasjoen kunta on tehnyt tällaisen luoki-
tuksen kaavassaan (2006-2015), mutta 
vastaavaa ei ole tehty Tanan kunnassa. 
Tanassa karttaa on käytetty ohjenuorana 
asioiden käsittelyssä, kunnes se saadaan 
muodolliseksi osaksi laillisesti sitovaa 
kaavaa. 
 
Arviointi 
Monikäyttösuunnitelmatyön yhteydessä eivät 
Tenonlaakson kunnat ole pystyneet ratkaise-
maan Suomen ja Norjan puolen maankäyttöä 
koskevia ristiriitoja. Koska ristiriidoissa on 
kysymys lainsäädännön eroista ja ottaen 
huomioon vesistön arvon suojeluvesistönä, 
tulee erilaiseen maankäyttöön liittyvät 
ongelmat nostaa valtakunnalliselle tasolle ja 
valtakunnallisten ympäristöviranomaisten 
käsiteltäviksi.  
 
Paikallisella tasolla tulisi perustaa kuntien 
yhteinen kaavoitusfoorumi, joka koordinoisi 
maankäyttöä koskevia kysymyksiä kumman-
kin maan lainsäädännön puitteissa. Tässä 
foorumissa olisivat mukana Norjan ja 
Suomen kuntien kaavoittajat. Kaavoitus-
foorumin tulisi kokoontua vähintään kerran 
vuodessa, ja kukin kunta olisi vuorollaan 
vastuussa sen kokoon kutsumisesta. 
 
Lisäksi tulee kaikki rannanläheisiä alueita 
koskevat kaavat lähettää lausunnoille ja 
panna nähtäville naapurikunnissa. 
Kaavamääräykset ja kaavamerkinnät tulee 
kääntää norjaksi ja suomeksi. Lisäksi 
tarvitaan yhteinen norjalais-suomalainen 
yhteistyöhanke, jossa käsitellään maisemaan 
sopeutuvaa rakentamista Tenojoen laaksossa. 
Hankkeen tulee käsittää sellaiset seikat kuin 
uusien rakennusten sopeuttaminen 
maisemaan ja maastoon, rakennusten 
ulkonäkö, koko ja materiaalien valinta. 
 
6.3. Reunakasvillisuuden 
säilyttäminen 
 
Reunavyöhykkeet muodostavat siirtymis-
vyöhykkeen eri eläin- ja/tai kasviyhteisöjen 
välille sekä veden ja maan väliin. Reuna-
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kasvillisuuteen kohdistuvat toimenpiteet 
vaikuttavat sekä maan että veden eläimistöön 
ja kasvistoon.  
 
Tenojoen vesistön varrella reunakasvillisuus 
on suuressa määrin säilynyt, paitsi eräillä 
maatalousalueilla. Reunakasvillisuus 
vähentää ravinteiden, kuten lannoitteiden 
valumista vesistöön. Tämä on merkityksel-
listä vedenlaadun kannalta. Reuna-
kasvillisuuden ansiosta rannat ovat myös 
vähemmän alttiita eroosiolle ja vyörymille. 
Kasvillisuus hillitsee myös luonnollisella 
tavalla jonkin verran tulvia59. Sekin lisää 
leveän, monikerroksisen luonnollisen 
kasvillisuusvyöhykkeen tärkeyttä. Olemassa 
olevasta kasvillisuusvyöhykkeestä 
huolehtiminen on siksi tärkeää Tenojoen 
vesistön luonnontilan säilyttämiselle. 
 
Norjan uudessa vesivaralaissa säädetään 
vaatimus siitä, että on säilytettävä rajallinen 
luonnollinen kasvillisuusvyöhyke, joka 
ehkäisee huuhtoutumista ja antaa elinalueita 
kasveille ja eläimille. Tämä sääntö ei 
kuitenkaan koske rakennelmia, joiden 
välttämättömästi on oltava yhteydessä 
vesistöön tai missä tarvitaan aukkoa vesistön 
ääreen pääsemisen varmistamiseksi.  
 
Maanomistaja, toimenpiteen suorittaja ja alan 
viranomainen voi vaatia, että kunta määrit-
telee vyöhykkeen leveyden. Leveys voidaan 
myös määrittää oikeudellisesti sitovalla, 
suunnittelu- ja rakennuslain mukaisella 
kaavoituksella tai hallintopäätöksenä. 
Suojeluvesistöjen varrella vesistöviran-
omainen voi myös tehdä päätöksen sellaisen 
kasvillisuuden palauttamisesta, joka on 
alueella luonnollista suunnittelu- ja rakennus-
lain mukaisesti säädetylle rantavyöhykkeelle 
 
Tanan kunta on vahvistanut kunta-
suunnitelman kaavaosaan ohjeet siitä, että 
reunavyöhykkeen tulee olla vähintään 10 
metriä leveä. Ympäristöviranomaiset ovat 
suositelleet reunavyöhykkeen leveydeksi 30 
metriä. Suomen puolella ei ole yleisiä 
määräyksiä luonnollisen kasvillisuus-
vyöhykkeen leveydestä.  

                                                 
59 Tulvien syynä on, että valuma-alueella on vähän 
järvialtaita ja kosteikkoja. 

 
Arviointi 
Kunnat katsovat, ettei ole tarkoituksen-
mukaista päättää yleisestä reunavyöhykkeen 
leveydestä, koska ei ole olemassa mitään 
standardia siitä, miten leveä luonnollisen 
reunavyöhykkeen tulee olla. Sen leveys tulee 
valita joen leveyden ja kaltevuuden, alueen 
pinnanmuodostuksen ja kasvillisuustyypin 
mukaan. Lisäksi on huomioitava tulva-
korkeudet.  
 
Kaikissa uusissa kaavoissa, jotka koskevat 
100 metrin rantavyöhykkeellä olevia alueita, 
pitää kuitenkin olla konkreettiset määräykset 
reunavyöhykkeen leveydestä.  
 
Suomen puolella tulee ottaa mukaan määräys 
luonnollisen kasvillisvyöhykkeen leveydestä 
ja säilyttämisestä, kun annetaan rakennus-
lupia rantaosayleiskaavojen perusteella. 
 
Alueilla, joista luonnollinen kasvillisuus-
vyöhyke on jo poistettu, on tarpeen tehdä 
suojaistutuksia. Tanan kunnassa se koskee 
Alleknjargin ja Pulmangin kyliä sekä 
Holmesundundin ja Sirman välistä aluetta. 
 
6.4. Maa-ainesten otto  
 
Tenojokilaaksossa on suuria raaka-aineeksi 
soveltuvien irtainten maalajien kerrostumia.  
 
Norjassa maa-ainesten otosta säätävät 
suunnittelu- ja rakennuslaki, vesivaralaki ja 
suojeluvesistöjen valtakunnalliset ohjeet. 
Laatikko 6.1 on luettelo käytössä olevista 
maa-ainesten ottopaikoista Norjan puolella. 
  

  

Laatikko 6.1. Suunnitelma-alueen 
käytössä olevat ottopaikat 
 
Kaarasjoen kunta: 
• Jergul 
•  Dilijohka 
• Áitejohka  

 
Tanan kunta:  
• Birkestrand (Rødberget) 
• Boftsa 
• Borssejohka 
• Lismajohka 
• Vestre Seida
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Mikäli uusia maa-ainesten ottopaikkoja 
aiotaan perustaa tai olemassa olevia 
laajentaa, vaatii kunta suunnittelu- ja 
rakennuslain mukaista asemakaavaa.  
 
Kaarasjoella on varattu uusia maa-ainesten 
ottoalueita Guovdatguolbbassa, Čáhppes-
johkassa ja Gussanjárgassa. Tanan kunnan 
yleiskaavassa ei ole varattu erityisiä alueita 
maa-ainesten ottoon. Maa-ainesten ottoa ei 
sallita 100 metrin rantavyöhykkeellä60. 
 
Suomessa maa-ainesten ottoa säätelee oma 
maa-aineslaki vuodelta 1981. Lapin 
ympäristökeskus myöntää lupia suurempiin 
ottoihin kuten tienrakennukseen, kun taas 
pienempiin toimenpiteisiin antaa luvan kunta. 
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain (4 §) 
mukaan ei järvien tai jokien ranta-
vyöhykkeeltä ole lupa ottaa maa-aineksia, 
ellei aluetta ole varattu tähän tarkoitukseen 
rantaosayleiskaavassa.  
 
Arviointi 
Tanan kunnassa on tarpeen laatia yhteinen 
hoito- ja käyttösuunnitelma kaikille kunnassa 
oleville maa-ainesten ottopaikoille. 
 
 
6.5. Jokivarren lohimökit  
 
Pääjoen varrella Tenon vesistön alajuoksulla 
on pitkä perinne lohimökkien käytölle 
kulkutus- ja patokalastuksen yhteydessä. 
Mökit ovat toimineet varastoina, lämmittely- 
ja makuupaikkoina niille, joiden kalapaikka 
on ollut kaukana kotoa. Samalla mökit ovat 
toimineet seurallisina kohtauspaikkoina 
kulkutuksen yhteydessä. Nykyään monet 
mökit on virallistettu omilla vuokra-
sopimuksilla, mutta monet ovat edelleenkin 
rekisteröimättömiä.  
 
Suomen puolella on joitakin harvoja kalasta-
miseen liittyviä kalamökkejä jokivarressa. 
Viime aikoina niiden käyttö on vähentynyt 
huomattavasti. Mökkejä on purettu tai myyty 
ja muutettu kattamaan muita tarpeita.  
 
Yleisökokouksissa on tullut esiin erilaisia 
näkemyksiä kalamökeistä, alkaen siitä, että 

                                                 
60 Vrt. suunnittelu- ja rakennuslain 20-4 § f-kirjain. 

niille pitäisi kaavoittaa omia alueita, että 
kalastusoikeutetuilla tulee olla oikeus raken-
taa niitä, aina siihen, että niiden käyttö olisi 
kussakin tapauksessa tarveharkintaista  ja että 
ne tulee siirtää muille, kun omistaja lopettaa 
kalastuksen. 
  
Arviointi 
Kalamökkien tarve on vähentynyt, koska 
liikkuvuus on nykypäivinä paljon suurempaa 
kuin ennen. Nykyään vastarakennetut kala-
mökit toimivat suuressa määrin tavallisina 
vapaa-ajanmökkeinä. Vain lyhyen kulkutus-
kauden ajan kalamökkejä käytetään suoraan 
kalastuksen yhteydessä. Tanan kunta on siksi 
tehnyt sen johtopäätöksen, että kalamökki-
hakemuksia tulee käsitellä samalla tavalla 
kuin muita vapaa-ajanasuntohakemuksia.  
 
Olemassa olevien kalamökkien kohdalla 
tulee säilyttää niiden alkuperäinen käyttö-
tarkoitus lohestuksen yhteydessä. Siihen ei 
tarvita suurempaa rakennusta kuin 8–12 m2, 
niin kuin nykyiset ovatkin. Siksi ei olemassa 
olevien kalamökkien laajennukseen tule 
antaa lupia.  
 
Kysymys siitä, pitäisikö kalamökkien olla 
avoinna kaikille niin kuin kammitkin, ei ole 
ajankohtainen. Useimmat mökeistä ovat 
olleet lukittuja viime vuosikymmenet niiden 
sisältämien esineiden arvon vuoksi. 
Käyttäjäryhmät ovat saaneet haltuunsa 
avaimen, ja tämä käytäntö on ollut yleisesti 
hyväksytty.  



 
 

 

7.  JOKIVARREN ULKOILU 
 
7.1. Ulkoilualueet 
  
Edellisellä suunnitelmakaudella toteutettiin 
joukko järjestelyjä jokivarressa muun muassa 
luonnon roskaantumisen ja kulumisen estä-
miseksi ja palveluna paikalliselle väestölle ja 
matkailijoille61. Useimmat alueista liittyvät 
tärkeisiin kalastus- ja uimapaikkoihin 62. 
Norjan puolella näitä levähdys- ja kalastus-
paikkoja hoitavat kunnat63, paitsi joitakin 
tien varrella sijaitsevia, jotka Norjan tielaitos 
omistaa. Levähdyspaikkojen opastustaulut 
omistaa lääninhallituksen ympäristönsuojelu-
osasto. 
 
Järjestettyjen ulkoilualueiden lisäksi suurta 
osaa jokivyöhykkeestä käytetään erilaisiin 
ulkoilumuotoihin. 
 
Yleisökokouksissa ja muussa  kunnallisessa 
asioiden käsittelyssä on korostettu seuraavia 
ongelmanasetteluita ulkoilun hallinnossa:  
 
• Roskaantuminen 

Huolimatta useista edellisenä 
suunnitelmakautena toteutetuista 
järjestelyistä on roskaantuminen 
edelleenkin ongelma suosituilla kalastus- 
ja ulkoilualueilla sekä Norjan että 
Suomen puolella.    

 
• Käyttäjien väliset ristiriidat 

Monilla alueilla syntyy ristiriitoja eri-
tyyppisten käyttäjäryhmien, kuten 
kalastajien, leiriytyjien ja matkailu-
autoilijoiden välillä. Norjan puolella tämä 
koskee erityisesti Kalbakknesin ja Seidan 
könkään aluetta, 

 

                                                 
61 Toimenpiteet käsittävät polkujen ja pysäköinti-
alueiden rajaamista, opastustaulujen, käymälöiden ja 
roskasäiliöiden sijoittamista. 
62 Norjan puolelle on perustettu 3 kalastuspaikkaa 
vammaisille, Čáhpesjohkan varteen Kaarasjoen 
kunnassa ja Harrevann ja Smalfjordvann -järvien 
rantaan Tanan kunnassa.  
63 Tanan kunnan vuotuiset kulut 8 levähdyspaikan 
käyttöön ja hoitoon Tenojoen varressa ovat 230.000,- 
NOK.  

• Villi leirintä 
Yleisökokouksissa esitettiin lukuisia 
valituksia niin sanotusta ”villistä 
leirinnästä”. Kyseessä on teltan, laavun, 
matkailuvaunun ja/tai muiden 
väliaikaisten rakennelmien sijoittamisesta 
pitkäksi ajaksi ja/tai luvattomaan tai 
muiden käyttäjien kannalta  ei-toivottuun 
paikkaan. Ongelmallista on muun muassa 
se, että monien sivujokien varteen 
pystytetään telttoja, jotka ovat siellä 
viikkokausia, ilman että omistaja on 
paikalla vieden paikan muilta kalastajilta. 

 
• Luvaton moottoriajoneuvon käyttö 

Eräillä alueilla Norjan puolella on ongel-
mana luvaton moottoriajoneuvoliikenne 
rantavyöhykkeellä. Liikenne voi liittyä 
kalastukseen, taukopaikkoihin, leiriyty-
miseen, uintiin, marjastukseen tai 
johonkin muuhun. Joillakin alueilla voi 
olla hankalaa arvioida, mihin on 
luvallista ajaa, esim. peltotietä tai 
ajojälkeä, ja missä ajo voi olla 
ristiriidassa maastoliikennelain kanssa 

 
• Kunnossapidon puute  

Vuoden 2004 yleisökokouksissa saatiin 
paljon huomautuksia olemassa olevien 
levähdyspaikkojen puutteellisesta 
hoidosta (ks. liite 2). Yleisesti toivotaan 
lisää roskasäiliöitä, käymälöitä ja 
parempaa viitoitusta. Edelleen tarvitaan 
uutta ja päivitettyä tietoa 
opastustauluihin, joita on pystytetty 
levähdyspaikkojen yhteyteen. 

 
Konkreettisesti huomautettiin uusien 
kohteiden tarpeesta Valjoen, Bievran, 
Alakönkään yläosan, Korselvan, Holmfjellin 
ja Birkestrandin alueille. Pulmangin 
pysäköintipaikan laajentamista odotettiin. 
Lisäksi tehtiin lukuisia ehdotuksia, jotka 
koskivat toimenpiteitä ja järjestelyjä 
Kalbakknesissa ja Tenonsuiston 
luonnonsuojelualueella. 
 
Lääninhallitus on jo käynnistänyt hoito-
suunnitelman laatimisen Tenonsuiston 
luonnonsuojelualueelle. Suunnitelman avulla 
voidaan mm. tunnistaa tiedotus- ja 



 

 32

järjestelytarve, mukaan luettuna tiedotus-
lehtisen painattaminen.  
 
Arviointi 
Tärkeimmät ulkoilualueet koko vesistön 
varrella tulee kartoittaa kokonaisvaltaisesti, 
jotta alueet saadaan varmistetuksi yleisön 
käyttöön. Kartoitukseen tulee myös sisältyä 
joelle johtavien pääsyteiden kartoitus.  
 
Ulkoilualueiden kartoitus voidaan 
mahdollisesti tehdä kunnan ulkoilu-
suunnitelman yhteydessä. Tanan kunnalla on 
v. 2006 voimassa oleva urheilua koskeva 
kuntasuunnitelma, jota pitää täydentää 
erillisellä ulkoiluosalla.  
 
Eräillä norjanpuoleisilla alueilla tulee 
olemaan tarvetta säädellä maankäyttöä 
suunnittelu- ja rakennuslain mukaisilla 
asemakaavoilla. Kunnilla on myös 
mahdollisuus laatia ulkoilulain (15 §) 
mukaisia käyttäytymissääntöjä, joilla 
säädellään mm. liikkumista ja polttopuun 
ottoa. Seuraavat alueet tulee asettaa 
etusijalle: Seidan köngäs, Kalbakknes, 
Laksjok ja Masjohka.  
 
Joillakin alueilla tarvitaan uusia levähdys-
paikkoja ja/tai muita järjestelytoimenpiteitä. 
Norjan puolen kunnissa ei kuitenkaan uusien 
levähdyspaikkojen rakentaminen tule 
kysymykseen, ellei käyttö- ja hoitokuluja 
kateta osittain kalastuslupien myyntituloista. 
Tarpeet tulee siksi arvioida myöhemmin 
perusteellisemmin. Pulmangin nykyisen 
levähdyspaikan pysäköintialueen kunnostus 
tulee kuitenkin toteuttaa jo nyt.  
 
Levähdyspaikkojen opastustauluihin 
tarvitaan uutta ja päivitettyä tietoa, missä 
mielellään käytetään omaa tiedotusprofiilia. 
  
Monet yllä mainituista tehtävistä olisi 
edullista ratkaista Norjan ja Suomen viran-
omaisten välisellä yhteistyöllä. Ehdotamme 
siksi, että kehitetään uusi rajat ylittävä 
Interreg-hanke, joka koskee ulkoilu- ja 
järjestelytoimenpiteitä64.   

                                                 
64 Ks. myös hankeasiakirjaa ”Anbefalinger til felles 
tiltak i flerbruksplanen for Tanavassdraget” 
15.12.2005, Interreg IIIa -hankkeen ”Tenojoen 

 
 
7.2. Rantautumispaikat  
 
Jokivarressa on koko joukko jokiveneiden ja 
muun tyyppisten veneiden rantautumis-
paikkoja. Veneitä käytetään pääasiassa 
kalastukseen kulkutuksen, pato- ja vapa- ja 
viehekalastuksen yhteydessä. Molemmin 
puolin rajaa kalastajilla on perinteisesti 
käytössään rantautumispaikkoja kylässään 
ja/tai kalastusvyöhykkeellään. 
 
Suomen puolella rantautumispaikkoja on 
kartoitettu hankkeessa "Tenojoen 
säilyttäminen luonnontilaisena lohijokena". 
Norjanpuoleisia rantautumispaikkoja ei ole 
kartoitettu. Hyvin harvoja niistä on muokattu 
tai varmistettu millään tavalla muodollisesti. 
Pääsy joelle tapahtuu usein traktoritietä tai 
ajojälkeä pitkin.  
 
Arviointi:  
Norjan puolella tulee suorittaa rantautumis-
paikkojen kartoitus sekä arvioida, miten ne 
voidaan varmistaa ja mahdollisesti kunnostaa 
tulevaa käyttöä varten. 
 

 
 
 
  
 
 

                                                                           
moninaiskäyttösuunnitelman uusiminen - Tenojoki-
laakson rajakuntien yhteistyö”, toimenpide 6.3.  
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8. MUINAISMUISTOJEN, 
KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN JA 
-MAISEMIEN HOITO 
 
8.1. Jokivarren muinaismuistojen ja 
kulttuurimaisemien rekisteröinti 
  
Edellisellä suunnitelmakaudella tehtiin 
Suomen puolella jokivarren muinais-
muistojen rekisteröinti osana hanketta 
"Tenonlaakson kehittämissuunnitelma ja 
rantaosayleiskaavat”.  
 
Norjan puolella on suunnitelmakauden 
kuluessa tehty joitakin hajanaisia muinais-
muistojen ja kulttuurimaisemien kenttä-
rekisteröintejä, mutta yhtenäistä kokonais-
kuvaa niistä ei ole olemassa. Vuosina 1992-
94 toteuttivat Norjan viranomaiset kasvi-
tieteellisesti arvokkaiden kulttuurimaisemien 
valtakunnallisen kartoituksen. Kartoituksessa 
luokiteltiin neljä kohdetta Kaarasjoen 
kunnassa ja yksi kohde Tanan kunnassa 
kuuluvaksi luokkaan 165. Kaikki Kaarasjoen 
kohteet sijaitsevat Inarijoen varressa, ja ne 
ovat eri tyyppisiä heinäniittyjä. Niityillä 
kasvaa paljon itäisiä, ja osittain harvinaisia, 
lajeja. Tanan kunnan kohde on Store 
Leirpollenissa Austertanassa, ja siihen 
kuuluu autioitunut maatila, jonka laidunta-
mattomilla heinäniityillä ja laidunrinteillä 
kasvaa itäisiä lajeja. Tilan maita on viime 
vuosina hoidettu (niitetty viikatteella) Tanan 
keskiasteen koulun toimesta yhteistyössä 
maanomistajan kanssa.  
 
Arviointi 
Kaikkien muinaismuistojen rekisteröinti 
jokilaaksossa on erittäin suuri tehtävä. 
Norjan puolella muinaismuistoviranomaisilla 
ei ole käytettävissään taloudellisia varoja 
tällaisen rekisteröinnin käynnistämiseen. 
Siksi tulee asettaa etusijalle muinaismuisto-
hankkeet, jotka koskevat rajallisia alueita.  
Kulttuurimaisemien kasvitieteellisiä arvoja 
ajatellen tulee tehdä Inarijoen kulttuuri-
maisemakohteiden uusi kartoitus ja arvioida 
hoitotoimenpiteiden tarvetta.  
                                                 
65 Luokka 1 käsittää tyypilliset kohteet, jotka ovat 
edustavia, jatkuvuuden leimaamia ja yhtenäisiä 
maisemia käsittäviä.  

 
 
8.2. Jokisaamelaisen kulttuurin 
säilyttäminen ja välittäminen 
 
Tanan museo on jokisaamelaisen kulttuurin 
vastuumuseo Norjassa. Museo rekisteröi 
kaikki museoesineet, jotka ovat aivan 
keskeisiä säilyttääksemme tiedot joki-
saamelaisesta kulttuurista. Vuonna 2005 
saatiin valmiiksi uusi näyttely. Näyttelyn 
painopisteitä ovat jokikalastus, luontaistalous 
ja jokisaamelainen maatila. 
  
Tanan kunnassa on lisäksi koottu ja 
rekisteröity paikallisia paikannimiä vuodesta 
1998 alkaen, mutta työ ei ole vielä 
päätöksessä. Lisäksi monet yksityishenkilöt 
antavat suuren vapaaehtoisen työpanoksen 
keräämällä tietoja paikannimistä.   
 
Arviointi 
Tanan kunnan tulee viedä paikannimi-
hankkeensa päätökseen. On harkittava olisiko 
mahdollista käynnistää yhteinen suomalais-
norjalainen hanke saamelaisten paikannimien 
keräämiseksi. 
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9. TULVA- JA EROOSIO-
SUOJAUKSET 
 
Norjan puolella on Norjan vesistö- ja 
energiahallitus (NVE) se valtakunnallinen 
viranomainen, jolla on vastuu vesistöihin 
liittyvistä vaaroista, kuten tulvista, 
vyörymistä, jäänlähdöistä ja eroosiosta. 
 
Norjan viranomaisten tavoitteena on, että 
yhteiskunta kaavoituksen avulla minimoi 
uusien suojaustoimenpiteiden tarpeen tule-
vaisuudessa. Kuntien on siksi huolehdittava 
suunnittelu- ja rakennuslain (PBL) mukai-
sessa kaavoituksessa siitä, että tulvan, jäiden-
lähdön ja eroosion aiheuttama vaara arvioi-
daan ajankohtaisilla rakennusalueilla ja että 
alueita, missä vaara liian suuri, ei rakenneta.  
  
Mikä on hyväksyttävissä oleva riskin taso ja 
milloin tarvitaan suojaustoimenpiteitä 
ennestään rakennetuilla alueilla, eritellään 
sen mukaan, mitä arvoja on tarkoitus 
suojella, seitsemään eri suojausluokkaan. 
Ohjeissa66 erotetaan eri tyyppisiä vaara-
tilanteita ja tulvakorkeuksia. Tärkein ero on 
ihmishenkiä vaarantavien tilanteiden ja 
pelkästään aineellisia vahinkoja aiheuttavien 
tilanteiden välillä. Suojaustoimenpiteet 
asetetaan tärkeysjärjestykseen vaara- ja 
turvallisuusarviointien perusteella kyseisten 
toimenpiteiden ja hyöty/ kustannusanalyysien 
pohjalta. 
 
Vuonna 2006 suhtaudutaan pidättyväi-
semmin suojaustoimenpiteisiin kuin 
aikaisemmin, varsinkin Tenojoen kaltaisissa 
suojeluvesistöissä. Syynä on se, että tulva- ja 
eroosiosuojien rakentamisella on monia 
huonoja puolia. Suojaukset voivat muuttaa 
fyysisesti vesistön dynamiikkaa, virtaamaa ja 
joen uomaa. Seurauksena voi olla muutoksia 
jokivarren kasvistossa ja eläimistössä.  
 
9.1. Eroosiosuojaukset 
 
Tenojoen eroosion syyt ovat enimmäkseen 
luonnollisia. Myös ihmisten toiminta 
virkistyskäytön, maatalouden tai tiestön 
                                                 
66 NVE:n mukaan ollaan laatimassa uusia ohjeita. 

yhteydessä on myötävaikuttanut jokitörmien 
eroosioon noin neljänneksessä eroosio-
tapauksista.  
 
Eroosion haittavaikutukset näkyvät mm. siellä, 
missä on asutusta ja maataloutta ja missä tie 
kulkee lähellä rantaa. Huomattavasti 
vaikeampaa on osoittaa tiettyjä eroosiojaksoja 
tai -alueita, joista lohen kutu- tai syönnös-
alueita tai kalastuspaikkoja peittävä hieno-
jakoinen aines on peräisin67. 
 
Joskus on tarpeen suojata jokitörmiä 
eroosiolta erityisten eroosiosuojausten avulla. 
Käytetyin menetelmä Tenojoen eroosio-
suojauksissa on kivistä tehty suojaus törmän 
alareunaan sen stabiliteetin lisäämiseksi. 
Uusimmissa suojauksissa on kivikerroksen 
alla käytetty suodatinkangasta estämään 
suojauksen liukumista ja multakerrosta sen 
päällä edistämään suojauksen kasvittumista. 
Mahdollisuuksien mukaan on pyritty 
käyttämään paikallista kiviainesta. 
 
Tenojoen nykyisiä rannansuojauksia on 
monin paikoin suurella alueella. Vain 
Kaarasjoen kunnassa sijaitsevissa vesistön 
yläjuoksun osissa ei ole suojauksia. 
Suomen puolelle on rakennettu pääjokeen  
9,2 km eroosiosuojausta 12 eri kohteeseen 
vuosina 1976–1990. Norjan puolella on 
vastaavasti 7 km vuosina 1976-2000 
rakennettua suojausta 9 kohteessa. 
Eniten suojauksia on Kaarasjoen kylän ja 
Itkunjargan välillä sekä Skiippagurrasta joen 
suulle.  
 
Norjan puolella on tehty maisemointia 
aikaisemmin perinteiseen tapaan rakennet-
tuihin kivisiin eroosiosuojauksiin vesistön 
yläjuoksulla Kaarasjoen kunnassa. 
Suojauksia on maisemoitu Valjoella v. 2006, 
ja joten jäljellä vesistön alajuoksulla tehtävät 
maisemoinnit. 
 
Sellaiset vesistötoimenpiteet kuin eroosio-
suojausten rakentaminen, voivat aiheuttaa seu-
rauksia muualla, kuin mihin ne rakennetaan68. 

                                                 
 
68 Kun törmä suojataan eroosiolta, virtaaman nopeus 
kasvaa usein ja virtauksesta tulee homogeenisempi. Se 



 

 35

Eroosiosuojaus on keinotekoinen toimenpide, 
jolla on kielteisiä vaikutuksia laadusta riippuen 
vesistölle ja maankäytölle. Toimenpiteet voivat 
vaikuttaa kielteisesti maisemakuvaan. Laaja-
alaisella suojauksella joesta voi tulla kanava-
mainen, ja sen arvo vähenee virkistyskäytön, 
kalastuksen ja äärelle pääsemisen kannalta69. 
 
Tenon kaltaisissa vähäravinteisissa vesistöissä 
suuri osa ravinteista on peräisin joen rantojen 
kasvillisuudesta. Se on mm. lohentuotannon 
perusta. Kasvillisuusvyöhykkeen eroosio ja 
kasvillisuuden välitön kariseminen tuo 
ravinteita vesi-ekosysteemiin. Siksi on 
erityisen tärkeää säilyttää jokirantojen 
reunakasvillisuus. 
 
Suunnittelutyön yhteydessä pidetyissä 
yleisökokouksissa tuli Norjan puolella 
joukko ehdotuksia eroosiotörmistä ja  
alueista, joilla oli tarpeen rakentaa rannan-
suojauksia. Ne on lähetetty vesistöviran-
omaisten arvioitaviksi osana tavallista 
asioiden käsittelyä, eikä niitä ole arvioitu 
lähemmin tässä suunnitelmassa.  
 
Lisäksi tuli ehdotuksia, joiden mukaan 
vanhempia suojauksia tulisi kunnostaa ja että 
niitä pitäisi kasvittaa, mm. Alleknjargin 
suojausta.  
 
 
Arviointi 
Tenon alajuoksun suojauksilla on suurin 
tarve tulla priorisoiduksi, samoin Valjoen 
suojauksella Kaarasjoen kunnassa.  
 
Aikaisemmin toteutettu eroosio- ja 
sedimentoitumisprosessien kartoitus tulee 
toteuttaa uudestaan 10 vuotta edellisen kerran 
jälkeen eli vuonna 2009 mahdollisten 
tulevien muutosten arvioimiseksi.  
 
 
 
 
 
                                                                           
energi, joka ennen kului sivusuuntaiseen eroosioon, 
voi nyt siirtyä läheisiin suojaamattomiin kohtiin. 
 
69 Østdahl, T. og Taugbøl, T., 1993: ”Inngrep i 
vassdrag, effekter og tiltak”, 
Østlandsforskning rapport 9/93. 
 

 
9.2. Tulvavaroitukset ja 
virtaamaennusteet 
 
Sekä Norjassa että Suomessa annetaan 
tulvavaroituksia tulvan uhan yhteydessä. 
Tulvavaroitukset perustuvat tietoihin vesistön 
odotettavissa olevasta virtaamasta verrattuna 
aiempiin tulvatilanteihin. 
 
Norjan ja Suomen viranomaisilla on kaksi 
yhteisiin tietoihin perustuvaa vesistömallia70. 
Mallien avulla on helpompi arvioida tulvan 
vaaraa ja mahdollisten jääpatojen syntymisen 
ajankohtaa.  
 
Norjanpuoleinen Tenojoen vesistö on 
mukana valtakunnallisessa tulvavyöhyke-
karttasuunnitelmassa. Tulvavyöhykekarttoja 
laaditaan rajallisille alueille, ja niistä näkyy, 
minkä alueiden odotetaan jäävän veden alle 
eri vedenpinnan korkeuksilla. Karttojen 
tarkoitus on toimia välineenä kuntien 
kaavoituksessa, niin että vältytään 
uudisrakentamiselta tulvalle alttiilla alueilla. 
Kartat ovat hyödyllisiä myös valmius-
tilanteissa.  
 
Valtakunnallisen suunnitelman yhteydessä on 
laadittu tulvavyöhykekartta Kaarasjoen 
keskustalle (1. prioriteetin alue) ja kolmelle 
Tanan kunnan alueelle (Bonakas, Seida og 
Pulmanki).  
 
Arviointi 
Tanan kunnan tulvalle alttiiden alueiden 
tulvavyöhykekartta tulee saada valmiiksi. 
 

                                                 
70 Norjan malli on nähtävissä verkkosivulla 
www.nve.no ja suomalainen sivulla 
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/68/indexe.html. 
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10. VEDENLAATU JA VESISTÖN 
KUORMITUS 
 
10.1. Veden laadusta yleisesti 
 
Tenojoen vesistön kemiallista ja bakterio-
logista tilaa (veden hygieenistä laatua) on 
seurattu v:sta 1998. Vuonna 2005 otetaan 
vesinäytteitä kerran kuussa seitsemältä 
pääjoen havaintopaikalta (ks. kuva 10.1.).  

 
Kuva 10.1. Tenojoen vesistön vedenlaadun 
havaintopaikat  
 
Yleiset tulokset osoittavat, että vesistöön 
tulee erittäin vähän likaavia aineita tai että 
ihmistoiminnan vaikutukset siihen. 
Vedenlaatu on hyvä, ja useimmat 
vesiparametrit seuraavat luonnollisia 
vuodenaika- ja vuosivaihteluita. 
 
Vesistössä on kokonaisuudessaan vähän 
fosforin vaikutusta, ja vuoden 2002 
mittauksissa sen tila on ”erinomainen” ja 
”hyvä” kaikilla asemilla. Typen suhteen 

kaikilla havaintopaikoilla on mitattu tilan 
olevan erinomainen vuosina 1994-2002.  
 
Hiukkaspitoisuuden osalta tila on myös 
”erinomainen” tai ”hyvä” suuren osan vuotta. 
Suurta hiukkaspitoisuutta ja sameaa vettä 
esiintyy kuitenkin ajoittain71. Syynä on 
rankkasateiden tai keväisten sulamisvesien 
aiheuttama eroosio. Sellaisilla tapahtumilla ei 
tavallisesti ole haittavaikutuksia veden 
eliöstölle, mutta siitä on haittaa veden 
käytölle, varsinkin vevenhankinnalle. 
 
Veden pH on ollut lähes muuttumaton 
viimeiset 10 vuotta. Tenojoen vesistössä on 
luonnostaan hyvä puskurikyky happamoi-
tumista vastaan, eikä vesistön happamoi-
tumista ole aihetta pelätä, jos hapan laskeuma 
säilyy nykyisen suuruisena. 
 
Maatalous on suurin mahdollisten likaavien 
aineiden lähde. Sen päästöt ovat noin 15 % 
typen (N) ja fosforin (P) osalta siitä, mitä 
valuma-alueella syntyy yhteensä. Jäteveden 
osuus on vastaavasti 2-10 % valuma-alueella 
kaikkiaan syntyvästä määrästä. Teollisuuden 
ravinteiden osuus on vähäinen ja alle 1 % 
typen ja fosforin kokonaistuotannosta.  
 
Koska vesistön vedenlaatu on kokonai-
suutena katsoen hyvä, tulee huomio 
kiinnittää mahdollisiin maatalouden, 
jäteveden ja jätehuollon pistekuormituksiin, 
jotka voivat vaikuttaa vedenlaatuun 
pienehköillä rajallisilla alueilla.  
 
 
10.2. Jäteveden käsittely 
 
Vesistön varrella sijaitsevien suurimpien 
taajamien jätevedet puhdistetaan, ennen kuin 
ne päästetään vesistöön. Suomen puolella on 
puhdistamo Utsjoella, Karigasniemessä ja 
Nuorgamissa. 
Tanan kunnassa on kolme jäteveden 
puhdistamoa (Tana bru, Rustefjelbma ja 
Østre Seida72). Kaarasjoen kunnassa on yksi 
puhdistamo, joka kattaa Kaarasjoen 
keskustan. Joillakin harvaanasutuilla alueilla 

                                                 
71 Korkea sameusaste 
72 Nämä kolme ovat biologis-kemiallisia 
puhdistamoita. 
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Norjan puolella on viemäreitä, joiden ainoa 
puhdistusmuoto on sakokaivo. Näiden 
alueiden ulkopuolella on erillisiä puhdista-
moja, niin Norjan kuin Suomen puolella. 
Sama koskee Utsjoen ja Karigasniemen 
taajamien reuna-alueita, joita olemassa olevat 
puhdistamot eivät kata.  
 
Norjassa jäteveden käsittely on kohentunut 
huomattavasti edellisen, vuoden 1990 
moninaiskäyttösuunnitelman jälkeen. Norjan 
puolen kunnat saivat 90-luvulla toimenpide-
paketissa ”Aksjon Tanavassdraget” noin 50 
milj. NOK, jotka oli kohdennettu viemäri-
verkon kunnostukseen ja puhdistamojen 
rakentamiseen. Muun muassa Tana brun 
viemäriverkko uusittiin ja keskustan 
puhdistamo kunnostettiin. 
 
Edelleen täydennettiin haja-asutuksen 
yksittäisiä puhdistamoita siten, että kaikkiin 
niihin vaadittiin maahan imeytystä ja sako-
kaivoa. Hyvin savipitoisilla alueilla vaaditaan 
hiekkamaasuodatinta73.  
 
Nämä toimenpiteet ovat johtaneet vesistön 
hygieenisen74 tilan paranemiseen verrattuna 
90-luvun alun tilanteeseen. Kaikilla havainto-
paikoilla veden hygieeninen laatu on nyt 
hyvä tai erinomainen Valtion saasteiden-
valvonnan (SFT) kriteerien mukaan.  
 
Suomessa ei ole vuoteen 2005 mennessä 
toteutettu erityisiä erillisiin puhdistamoihin 
liittyviä toimenpiteitä. 
 
Yhteisiä puhdistamoja ja erillisiä viemäri-
verkkoja koskevat eri toimenpiteet ovat 
vähentäneet tehokkaasti pilaantumista ja 
parantaneet vesistön vedenlaatua. Mutta 
edelleenkin antaa jäteveden käsittely 
haasteita sekä Norjassa että Suomessa.   
 
Norjan puolella Tana brun puhdistamo toimii 
tyydyttävästi. Østre Seidan ja Rustefjelbman 
puhdistamoissa on sen sijaan häiriöitä, joiden 
vuoksi ne eivät ajoittain selviä päästöluvissa 
määrätyistä puhdistusvaatimuksista. Sellaista 
sattuu varsinkin runsassateisina kausina. 

                                                 
73 Valtakunnalliset määräykset erillisistä 
jätevesilaitoksista. 
74 Koliformibakteerien esiintyminen. 

Näytteenottomenetelmiin liittyy kuitenkin 
jonkin verran epävarmuutta, ja virhelähteet 
voivat olla suuria.  
 
Kaarasjoen puhdistamon ongelmana on 
veden käsittely suuren virtaaman aikana. 
Lisäksi osa viemäriverkosta on vanhaa ja se 
pitäisi uusia.  
 
Utsjoen ja Nuorgamin puhdistamot toimivat 
tyydyttävästi, mutta Karigasniemen 
puhdistamossa on ollut ongelmia pitkän 
aikaa.  
 
Norjan puolella voi olla puhdistamon tarvetta 
monissa kylissä, joissa nykyisin on vain 
yhteinen sakokaivo. Tämä koskee muun 
muassa Skiippagurraa, Båtengia, Pulmankia, 
Sirmaa ja Tanahusia. Tanan kunnan talous-
suunnitelmassa on varattu varoja puhdista-
mon rakentamiseen Skiippagurraan menossa 
olevan taloussuunnitelmakauden aikana.  
 
Norjan puolella asetetaan nykyään 
tyydyttävät vaatimukset yksittäisille 
jätevedenpuhdistamoille sellaisia laitoksia 
koskevissa valtakunnallisissa asetuksissa. 
Lisävaatimuksia voidaan yksilöidä 
kunnallisissa määräyksissä. Tanan kunta ei 
ole päättänyt omista kunnallisista erillisiä 
puhdistamoita koskevista säännöistä. 
 
Suomen puolella on tarpeen kohentaa 
puhdistamoiden toimintakykyä ja laajentaa 
niiden käyttöaluetta taajamien reuna-alueille 
ja asemakaava-alueille. Tästä syystä Utsjoen 
kunta suunnittelee uuden puhdistamon 
rakentamista Utsjoelle.  
  
Suomessa astui voimaan vuonna 2004 uusi 
asetus erillisistä puhdistamoista, missä 
vaaditaan omaa suunnitelmaa yksittäisten 
talouksien jätevesien käsittelylle75. 
Asetuksen mukaan tulee käytettävällä 
puhdistusvälineistöllä olla riittävä 
puhdistusteho. Asetus koskee alkuvaiheessa 
uudisrakennuksia ja korjattavia vanhempia 
rakennuksia, joihin vaaditaan rakennus- ja 
toimenpidelupa. Muissa rakennuksissa 

                                                 
75 On laadittava suunnitelma siitä, miten kunkin 
talouden jätevesi kootaan, käsitellään ja johdetaan 
pois. 
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jäteveden käsittelyn tulee olla asetuksen 
mukainen vuoteen 2014 mennessä. 
 
Uudet jäteveden puhdistusvaatimukset 
tuottavat ongelmia Utsjoen kunnalle, jolla ei 
ole resursseja eikä osaamista asukkaiden 
neuvontaan. Siellä tarvitaan siksi ulkoista 
apua vaatimusten täyttämiseksi annettujen 
määräaikojen puitteissa.  
 
Arviointi  
Koko valuma-alueella suoritetaan yhteinen 
norjalais-suomalainen jätevesitilanteen 
kartoitus. Tavoitteena on osoittaa kohteet, 
joissa on tarpeen vähentää vesistön 
jätevesikuormitusta. 
 
Kokonaiskuvan saamiseksi tarpeista tulee 
laatia jätevesien yleissuunnitelma yhteisen 
kartoituksen pohjalta. Vesihuollon yleis-
suunnitelmassa tulee arvioida kustannus- ja 
hyötyvaikutukset, mitä puhdistamon rakenta-
misesta on alueilla, joilla on nykyään erillisiä 
laitteistoja ja missä kuormitus on suuri. Tämä 
koskee muun muassa Pulmangin, Båtengin, 
Sirman ja Tanahusin alueita.  
 
Tanan kunnan tulee myös laatia kunnalliset 
määräykset erillisille jäteveden käsittely-
laitteistoille. 
 
 
 
10.3. Lannan käsittely 
 
Vuoden 1990 moninaiskäyttösuunnitelman 
jälkeen lannan käsittelyn valvonta on 
muuttunut Norjassa huomattavasti. V. 1995 
löytyi puutteita 24:stä niistä 116 tilasta, 
joiden lantaloiden ja siilojen pistepäästöt 
tarkastettiin Tanassa. Vuonna 2005 
viranomaisilla on maatalouden päästöt 
valvonnassaan. Karjanlannan käsittelyä ja 
säilytystä säädellään nykyään tiukasti Norjan 
puolella karjanlanta-asetuksella.   
 

Useina vuosina on mm. suoritettu sellaisten 
lantaloiden kartoitusta ja kunnostusta, jotka 
eivät ole asetuksenmukaisessa kunnossa. 
 
Karjanlannan levittämisen suhteen on ankaria 
rajoituksia. Siksi ei esimerkiksi ole lupa 
levittää lantaa routaiseen maahan, ja sitä saa 
levittää vain määrättynä ajanjaksona keväästä 
syksyyn. Tästä määräyksestä ei enää anneta 
poikeuslupia, ja välivarastointia koskevia 
määräyksiä on tiukennettu. 
 
Kaikilla maatalouden tuotantotukea saavilla 
on velvollisuus laatia tilansa lannoitus-
suunnitelma. Lannoitussuunnitelman puuttu-
minen johtaa tuotantotuen vähentämiseen. 
Lannoitussuunnitelma on osa tilan pakollista 
ympäristösuunnitelmaa, joka otettiin 
käyttöön vuodesta 2004 alkaen. 
Ympäristösuunnitelma on kaksivaiheinen 
järjestelmä, joka käsittää tilan toimintaan 
liittyvien ympäristöseikkojen rekisteröinnin, 
suunnittelun ja dokumentoinnin. 
Ympäristösuunnitelman tarkoitus on mm. se, 
että tilallinen tiedostaisi oman tilansa 
ympäristöarvot ja ympäristöhaasteet, sekä 
toimintaan liittyvien ympäristöseikkojen 
dokumentoiminen.  
 
Arviointi:  
Norjan puolen yleisökokouksissa on muun 
muassa esitetty, että tilojen päästöjen 
valvontaa tulisi tiukentaa. Nyt tilanne on 
kuitenkin se, että maatalouden lantapäästöjä 
vesistöön säädellään jo mittavilla säännöillä, 
joiden noudattamista kunnan maatalous-
hallinto valvoo ja seuraa paikallisella tasolla. 
Toimenpiteiden katsotaan olevan riittäviä, 
niin että ei ole tarvetta muille toimenpiteille 
kuin tavallisten säännösten vaatimille. 
 
Siilorehua on raportoitu tyhjennetyn 
luvattomasti joen rantaan. Paikalliset maa-
talousviranomaiset ottavat asian esille 
opastaessaan ja antaessaan ohjeita 
maatalouden harjoittajille. 

 
 
 
 



 
 

 

 
10.4. Jätehuolto 
 
Itä-Finnmarkin kuntien 76 ja Utsjoen jätteet 
viedään Øst-Finnmark Avfallselskapin 
(ØFAS) jätekeskukseen Gassanjargaan Tana 
brussa. Jätekeskus on sijoitettu jäätikköjoen 
kasaamalle terassille, jonka pohjalle ja 
seinämille on sijoitettu muovikalvo 
pidättämään suotovettä. Alueen irtainten 
maalajien kokonaispaksuus on runsaat 60 
metriä, kun taas pohjaveden tasoksi 
arvioidaan noin 50 metriä.  
 
Jätekeskus on sijoitettu lähelle Tenojoen 
pääuomaa, ja monet ovat huolestuneita joen 
pilaantumisesta suotoveden pääsyn vuoksi. 
Asiasta huomautettiin useissa yhteyksissä 
yleisökokouksissa.  
 
ØFAS:n toimilupa velvoittaa sen suoritta-
maan vuotuisia mittauksia jätekeskuksen 
lähellä olevista pohjavesilähteistä. Sen lisäksi 
vesinäytteitä otetaan purosta, joka laskee 
jätekeskuksen alapuolella olevalta suo-
alueelta. Vuoden 2004 näytteet osoittavat, 
että jätekeskuksen suotovesi (päästö) ei ole 
vaikuttanut pohjaveteen ja puroon. Arviota 
siitä, miten suuri tällaisten päästöjen riski on 
tulevaisuudessa, ei ole kuitenkaan tehty.  
 
Lisäksi Tanan kunnassa on 6 lopetettua 
kaatopaikkaa, jotka on perustettu ilman 
päästölupia. Nämä kaatopaikat voivat 
aiheuttaa paikallista kuormitusta 
saastuttamalla maaperää, mutta käytettävissä 
ei ole konkreettista tietoa siitä, minkä 
tyyppisestä saasteesta on kyse. 
 
 
Vuonna 2004 toteutettiin Tenojoen vesistön 
vesimuodostumien ominaispiirteiden 
tarkastelu pohjaksi EU:n vesipuitedirektiivin 
käyttöön otolle. Kartoituksessa todettiin 
poikkeavia vedenlaadun mittaustuloksia 
Korselvassa, sen lisäksi, että jokivarteen oli 
varastoitu jätteitä kaatopaikalle. 
 
 

                                                 
76 Kaarasjoen jätteet viedään Finnmark miljøtjeneste 
a/s:ään. 

Arviointi:  
Yleisökokouksissa ehdotettiin, että ØFAS:in 
on julkaistava vuosittain näytteiden tulokset 
Norjan ympäristötiedotuslain mukaisesti. 
Edelleen on suoritettava perusteellisempia 
arvioita mahdollisesta pohjaveden ja/tai 
pintaveden tulevasta likaantumisriskistä. 
 
Kuntien tulee edelleen mitata säännöllisesti 
mahdollista likaantumista, joka on peräisin 
lopetetuilta kaatopaikoilta. 
 
Korselvassa tulee suorittaa erikseen veden-
laadun mittauksia mahdollisen likaavan 
veden valumisen paljastamiseksi kaato-
paikalta. 
 
 
Tabell 10.1. Kaatopaikat ja vaikutusaste 
(saastunut maaperä) 
 
Paikka Tyyppi Vaikutusaste Toiminn

an 
tilanne 

Gassanjarga Øst-
Finnmark 
avfallsselska
p 

Epävarma Toiminn
assa 

Bonakas 
(Tana) 

Kunnallinen 
kaatopaikka 

Ei vaikuta/ 
tyydyttävä 

Suljettu 

Hillagurra 
(Tana) 

Kunnallinen 
kaatopaikka 

Mahdollinen/ 
tunnettu 

Suljettu 

Austertana 
(Tana) 

Kunnallinen 
kaatopaikka 

Mahdollinen/ 
tunnettu 

Suljettu 

Jergul 
(Kaarasjoki)

Kunnallinen 
kaatopaikka 

Mahdollinen/ 
tunnettu 

Suljettu 

Mannevarre 
(Kaarasjoki)

Kunnallinen 
kaatopaikka 

Mahdollinen/ 
tunnettu 

Suljettu 

Oalgejohk 
(Kaarasjoki)

Kunnallinen 
kaatopaikka 

Mahdollinen/ 
tunnettu 

Suljettu 

Polmak 
(Tana) 

Kunnallinen 
kaatopaikka 

Mahdollinen/ 
tunnettu 

Suljettu 

Ravdajohk 
(Kaarasjoki)

Romuautojen 
vastaanotto 

Mahdollinen/ 
tunnettu 

Suljettu 

Sirma 
(Tana) 

Kunnallinen 
kaatopaikka 

Mahdollinen/ 
tunnettu 

Suljettu 

Skippagurra 
(Tana) 

Norjan 
tielaitos 

Mahdollinen/ 
tunnettu 

Toimii 

Seidafjellet 
(Tana) 

Kunnallinen 
kaatopaikka 

Ei vaikuta/ 
tyydyttävä 

Suljettu 



 
 

 

11. VEDENHANKINTA 
 
Kunnat ovat vastuussa vedenhankinnasta 
sekä Suomessa että Norjassa. 
 
Suomessa vedenhankintaan käytetään 
pääasiassa pohjavettä. Utsjoen kunta 
toimittaa vettä pohjavesikaivoista Utsjoen 
kirkonkylän, Karigasniemen ja Nuorgamin 
taajamiin. Haja-asutusalueilla käytetään 
omien yksityisten kaivojen vettä. 
 
Joillakin alueilla on hyvät pohjavesivarat 
(esimerkiksi Sulaojalla), mutta kaiken 
kaikkiaan pohjaveden laatu on keskin-
kertainen. Monilla tiloilla ollaan riippuvaisia 
porakaivoista, eikä niiden vesi ole aina 
hyvää. Taajamissa (Utsjoki, Nuorgam ja 
Karigasniemi) ollaan riippuvaisia yhdestä 
vedenottamosta, mikä on epäedullista ja 
heikentää valmiutta.  
 
Norjan puolella vedenhankintaan käytetään 
pintavettä ja pohjavettä. Taajamissa vesi 
saadaan kunnallisista vesilaitoksista. 
Edellisen moninaiskäyttösuunnitelman 
jälkeen Tanan kunta on ottanut haltuunsa 
useita yksityisiä yhteislaitoksia ja 
kunnostanut ne määräysten mukaisiksi. 
 
Monin paikoin, missä on yksityisiä veden-
ottamoita, ei talousveden laatutaso ole 
hyväksyttävä. Edelleen on sekä Tanassa että 
Kaarasjoella vielä kunnallisia vesilaitoksia, 
joiden talousveden laatu vaihtelee. Veden 
laatuun vaikuttava likaantuminen on pää-
asiassa peräisin pintaveden, maatalouden, 
porotalouden ja riistan aiheuttamasta 
valunnasta. 
 
Vuonna 2006 saa Kaarasjoen kylä vetensä 
Rávdojohkan vedenottamosta. Se käyttää 
pintavettä ja on siksi erittäin altis 
mahdolliselle likaantumiselle. Kevään 
lumensulamisen aikana koetaan joka vuosi, 
että talousvesi on värjääntynyttä ja maistuu 
humukselta. Suurien virtaamien ja lumen 
sulamisen aikaan talousvedessä on 
havaittavissa indikaattoriparametreja.77. I 
                                                 
77 Parametreja, jotka koskevat väriä, hajua, makua ja 
sameutta.  

Lumen sulamisen aikaan vesijohtoverkon 
tulisi olla kytkettynä pohjavesialtaaseen. 
 
Myös nykyiset vesijohdot kaipaavat kunnos-
tusta. Se koskee erityisesti Riidonjárgan, 
Mánnevarnjargan ja Ájonjárgan vesijohtoja, 
jotka ovat vanhanaikaisia. Putken kapasiteetti 
on 110 millimetriä, mikä ei riitä nykypäivän 
tarpeisiin. Vesijohdot eivät muun muassa 
täytä palotorjuntamääräysten ehtoja. 
 
V. 2005 ei Tanan eikä Kaarasjoen kunnilla 
ole ajantasaisia vesihuollon yleis-
suunnitelmia. Molemmat kunnat aikovat 
kuitenkin käynnistää näiden suunnitelmien 
uusimisen vuonna 2006.   
 
Arviointi 
Norjan puolen kuntien tulee uusia 
vesihuollon yleissuunnitelmansa. Niitä 
laadittaessa tehdään kokonaisvaltainen arvio 
hyöty-/kustannussuhteeltaan hyvien 
vedenhankintatoimenpiteiden tarpeesta ja 
priorisoinnista. 
 
Esitetään, että laaditaan norjalais-
suomalainen selvitys vesihuollon tarpeista, 
mikä voi olla pohjana mm. Norjan puolen 
vesihuollon yleissuunnitelmalle.  
 
Kaarasjoelle tulee rakentaa pohjavesiallas 
nykyisen vedenhankintalaitoksen yhteyteen. 
Lisäksi tulee kunnan vesijohtoverkko 
kunnostaa hyvälaatuisen talousveden 
saamiseksi sekä tyydyttävän vesimäärän 
saamiseksi tulipalon sammutukseen. 
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12. HALLINNOLLISIA 
TOIMENPITEITÄ 
 
EU:n vesipuitedirektiivin toteuttaminen 
 
Sekä Norjalla että Suomella on EU:n vesi-
puitedirektiivin mukaan velvollisuus laatia 
vuoteen 2009 mennessä vesienhoito-
suunnitelma, joka koskee muun muassa 
Tenojoen vesistöä. Vesienhoitosuunnitelman 
laatimista ei ole aloitettu vielä vuonna 2006.  
 
Osana vesienhoitosuunnitelmaa koskevaa 
suunnittelutyötä aiotaan perustaa erilaisia 
vesienhoidon yhteistyöryhmiä. Lapissa 
perustettiin läänitasoinen yhteistyöryhmä 
vuonna 2005, ja sen johdosta vastaa Lapin 
ympäristökeskus. Norjan puolella ei vuoteen 
2005 mennessä ole nimitetty alueellista 
yhteistyöryhmää, mutta täällä on päätetty, 
että suunnitteluprosessissa on noudatettava 
suunnittelu- ja rakennuslain määräyksiä. 
 
Vesipuitedirektiivin mukaan on vesistöjen 
tilaa seurattava ja kehitettävä omia 
seurantaohjelmia. 
 
Arviointi:  
Raja-aluetasolla on tarpeen perustaa 
yhteistyöryhmä, jolla on vastuu Tenojoen 
vesistöstä. Ryhmän tehtävänä on jatkaa 
tämän moninaiskäyttösuunnitelman toimen-
piteiden toteuttamista ja osallistua vesien-
hoitosuunnitelman laatimistyöhön. 
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13. MONIKÄYTTÖSUUNNITELMAN TAVOITTEET (2007-2016) 
 
13.1. Visio 
 
”Tenojoen vesistö säilytetään luonnontilaisena ja vesistön luonnonvaroja käytetään kestävästi ja 
paikallista elinkeinoelämää ja saamelaista kulttuuria edistäen”.  
 
 
13.2. Päätavoitteet ja osatavoitteet 
 
1. Päätavoite  
Vesistössä ja sen varrella olevien luonnonarvojen säilyminen nykyisellään asutuksen ja 
työllistämisen perustana nyt ja tulevaisuudessa. 
 
Osatavoitteet 
1a) Jokivarren eroosioprosesseja seurataan 10 vuoden välein. Ihmistoiminnan aiheuttamaa 
eroosiota ehkäistään. Nykyiset eroosio- ja tulvasuojaukset maisemoidaan ympäröivään luontoon 
sopeutuviksi ja mahdollisten uusien suojausten rakentamisessa otetaan huomioon vesistön 
luontoarvot. 
 
1b) Jokivarren asumattomien alueiden maisema säilytetään tuleville polville ja erityisiä luonnon-
arvoja edustavat alueet pohjaksi paikallisen kulttuurin, saamelaisen elinkeinoelämänperustan ja 
yhteiskuntaelämän kehittämiselle. 
 
 
2. Päätavoite 
Tenojoen vesistön kalakantojen säilyminen nykyisellä tasolla ja kalavarojen hoitaminen 
pitkän aikavälin ja kestävän kehityksen näkökulmasta paikallisten asukkaiden parhaaksi 
molemmin puolin rajaa. 
 
Osatavoite 
2a) Tiedon lisääminen Tenojoen vesistön kalakannoista ja tämän luonnonvaran säilyminen 
nykyisellä tasolla. 
 
2b) Aktiivisen paikallisen kalastuksenhoidon järjestäminen ja paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten, paikallisten oikeudenomistajien ja näiden järjestöjen välisen yhteistyön ja -
toiminnan lisääminen78. 
 
3. Päätavoite 
Yleisön mahdollisuuksien turvaaminen jokivarren tärkeimpien ulkoilu- ja luonnonalueiden 
käyttämiseen tulevaisuudessa ja näiden alueiden ulkoilu- ja luonnonsuojeluarvon säilyminen 
pitkällä aikavälillä kaavoituksen, fyysisten järjestelyjen ja asennekasvatustyön avulla 
 
Osatavoitteet 
3a) Tärkeiden ulkoilualueiden roskaantumisen ja kulumisen välttäminen lainsäädännön aktiivisen 
soveltamisen, fyysisten järjestelyjen ja asennekasvatustyön avulla. 
 
3b) Jokivarren tärkeimpien ulkoilualueiden käytön turvaaminen yleisölle tulevaisuudessa lain-
säädännön ja tukirahoituksen aktiivisen käytön avulla.  
 
                                                 
78 Osatavoite koskee vain Norjan puolta 
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4. Päätavoite 
Tenojoen vesistön vedenlaadun säilyminen hyvänä ja hajakuormituksen vaikutusten 
vähentäminen 
 
Osatavoitteet 
4a) Varmistaa, etteivät kaatopaikkojen ympäristömyrkyt pääse vajoveteen/vajovesisedimentteihin 
ja sieltä vesivarastoihin. 
 
4b) Ennen laitosten/loppusijoituspaikkojen perustamista on suoritettava ympäristövaikutusten 
arviointi, joka ottaa huomioon ekologiset sekä vesieliöstöä että maaeliöstöä koskevat näkökohdat. 
Ympäristömyrkkyjen hajoamisaika ja lisääntyvä vaara niiden pääsystä ajan mittaan pohjavesi-
varastoihin tulee ottaa osaksi loppusijoituspaikkojen turvallisuuden arviointia. 
 
5. Päätavoite 
Yleisön mahdollisuuden varmistaminen helppoon tietojen saantiin Tenojoen vesistön tilasta 
ja luonnonarvoista 
 
 
6. Päätavoite 
Paikallisten vesistön käyttöä koskevien perinteiden ja tietojen säilyttämisestä huolehtiminen 
 
Osatavoitteet 
6a) Suojeltavien kulttuurimaisema-alueiden säilyttäminen tuleville polville. 
 
6b) Vesistöön liittyvien muinaismuistojen ja paikannimien rekisteröiminen. 
 
 
7. Päätavoite 
Talousveden hyvän laadun varmistaminen ja pohjavesivarojen tehokkaampi 
hyödyntäminen sekä vedenjakelun varmuuden parantaminen.  
 
Osatavoitteet 
7a) Talousveden hyvän laadun varmistaminen ja pohjavesivarojen käytön lisääminen. 
 
7b) Vedenjakelun ja -hankinnan varmuuden lisääminen. 
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14. TOIMINTAOHJELMA: TENOJOEN 
MONIKÄYTTÖSUUNNITELMA (2007-2016) 
 
1. Päätavoite: Vesistössä ja sen varrella olevien luonnonarvojen säilyminen 
nykyisellään asutuksen ja työllistämisen perustana nyt ja tulevaisuudessa. 
 
NORJAN JA SUOMEN YHTEISET TOIMENPITEET 
 
Nro Toimenpide Osallistujat (vastuutahot) 

Suomi 
 

Norja 

1a "Tenojoen yhteistyöryhmän" 
tehtävistä tiedottaminen alueen 
väestölle ja kunnille  

Lapin ympäristökeskus 
Utsjoen kunta 
Inarin kunta 

Finnmarkin lääninhallitus 
Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

1b ”Tenojoen yhteistyöryhmän” 
perustaminen  

Rajavesistökomission Suomen 
puolen sihteeristö79 

Rajavesistökomission 
Norjan puolen sihteeristö80 

1c Koko Norjan ja Suomen puoleisen 
valuma-alueen vesienhoito-
suunnitelman laatiminen  

Lapin ympäristökeskus 
Tenojoen yhteistyöryhmä 

Finnmarkin lääninhallitus 
Vesienhoitotoimikunta 
Vesienhoitosuunnitelman 
referenssiryhmä 
Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 
Nessebyn kunta 
Koutokeinon kunta 
Altan kunta 
Muut viranomaiset 

1d Yhteisen norjalais-suomalaisen 
vesipuitedirektiivin mukaisen 
Tenojoen vesistön seurantaohjelman 
käynnistäminen 

Lapin ympäristökeskus Finnmarkin lääninhallitus 

1e Norjan ja Suomen tulvasuojeluyhteis-
työn jatkaminen, mihin liittyen mm. 
• vesistömallin edelleen 

kehittäminen 
• jäänpaksuusmittaukset 
• lumen sisältämän vesimäärän 

arviointi 
• informaatioaineiston 

kehittäminen 

Lapin ympäristökeskus 
Utsjoen kunta 
Inarin kunta 
Suomen ympäristökeskus 
Maa- ja metsätalousministeriö 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 
Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

1f Eroosiosuojausten maisemointi-
yhteistyön jatkaminen vanhoissa 
suojauskohteissa 

Lapin ympäristökeskus 
Utsjoen kunta 
Kaarasjoen kunta 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 
Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

1g  Yhteisen esteettinen rakennustapa  
-hankkeen käynnistys, johon sisältyy 
• yhteiset esteettiset suuntaviivat 

rakentamiselle 
• malleja maisemaan sopeutetuista 

rakennustavoista 

Utsjoen kunta 
Inarin kunta 
Lapin ympäristökeskus 
Metsähallitus 
Ympäristöministeriö 

Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 
Husbanken 
Norsk Form 
Norske Arkitekters 
Landsforbund (NAL) 
Ympäristönsuojelu-
ministeriö 

                                                 
79 Lapin ympäristökeskus.  
80 Finnmarkin lääninhallitus.  
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1h Kuntien yhteisen neuvottelufoorumin 
perustaminen maankäyttöasioita 
varten 

Utsjoen kunta 
Inarin kunta 

Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

1i Kaikkien ranta-alueita koskevien 
yleis- ja asemakaavojen lausunnoille 
lähettäminen ja nähtäville paneminen 
naapurikuntiin mukaan lukien:  
• Tärkeimpien kaavojen 

kaavaselostukset ja merkkien 
selitykset on käännettävä norjaksi 
ja vastaavasti suomeksi 

• Taustaselvitykset tulee kääntää, 
mikäli mahdollista. 

Utsjoen kunta 
Inarin kunta 
Lapin ympäristökeskus 
Ympäristöministeriö 
Lapin liitto 

Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

1j Kaikessa rantarakentamisessa  
erityisen huomion kiinnittäminen 
reunakasvillisuuden säilymiseen 
jokivarressa. Reunavyöhykkeen 
leveys sopeutetaan paikallisiin 
olosuhteisiin.  

Utsjoen kunta 
Inarin kunta 

Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

1k Teiden ja tievarustuksien 
parantaminen alueen suojeluarvoja 
kunnioittaen 

Tielaitos 
Utsjoen kunta 
Tanan kunta 

Statens Vegvesen 

 
 
NORJAN PUOLEN TOIMENPITEET 
 
Nro Toimenpide Vastuutaho Yhteistyökumppanit Ajankohta
1l Uusi eroosiotörmien kartoitus ja 

vuoden 2000 kartoituksen jälkeen 
tapahtuneiden muutosten arviointi 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE)

 2010 

1m SMIL81 -varoilla toteutettavien 
suojaistutuskohteiden tunnistaminen ja 
priorisointi, ja konkreettisten suoja-
istutusten tekeminen sen perusteella  

Tanan kunta Tana bondelag 
Tana bonde- og 
småbrukarlag 
Sirma bonde- og 
småbrukarlag 

2007-2010 

1n Käyttö- ja hoitosuunnitelman 
laatiminen maa-ainesten ottopaikoille 

Tanan kunta  2007-2009 

1o Digitaalisten Tenojoen vesistöalueella 
sijaitsevien porojen siirto- ja vaellus-
reiteistä koottujen karttatietojen 
mukaan ottaminen kuntien kaavoihin 

Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

 2007-2009 

1p Tenonsuun luonnonsuojelualueen 
hoitosuunnitelman laatiminen 

Finnmarkin 
lääninhallitus 

Tanan kunta 
Kylätoimikunnat 
Yritykset 

2007 

 

                                                 
81 SMIL= Tilskuddsmidler til Spesielle Miljøtiltak i Landbruket eli Maatalouden erityisten ympäristötoimenpiteiden 
tukirahasto 
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2. Päätavoite: Tenojoen vesistön kalakantojen säilyminen nykyisellä tasolla ja 
kalavarojen hoitaminen pitkän aikavälin ja kestävän kehityksen näkökulmasta 
paikallisten asukkaiden parhaaksi molemmin puolin rajaa. 
 
 
NORJAN JA SUOMEN YHTEISET TOIMENPITEET 
 
Nro Toimenpiteet Osallistujat (vastuutahot) 

Suomi 
 

Norja 

2a Luonnonlohen suojelun yhteistyö-
ryhmän perustaminen 

Maa- ja metsätalous-
ministeriö 
Lapin TE-keskus 
Kalastusoikeuden haltijat 
Utsjoen kunta 
Inarin kunta 
Saamelaiskäräjät 
Lapin lääninhallitus 
RKTL 

Finnmarkin lääninhallitus 
Kalastusoikeuden haltijat 
Paikalliset kalastusjärjestöt 
Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 
Saamelaiskäräjät 

2b Yhteisen lohen seurantaohjelman 
laatiminen ja käyttöön otto 

Lapin TE-keskus Finnmarkin lääninhallitus 

2c Kalojen vaellusesteiden poistaminen 
kohteista, joiden poikastuotanto-
mahdollisuudet ovat hyvät 

Tenojoen yhteistyöryhmä 
Lapin ympäristökeskus 
Tielaitos 
RKTL 
Ympäristöministeriö 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 
Finnmarkin lääninhallitus 
Statens Vegvesen 

2d Kalastusvälineiden 
puhtaustodistuksen määrääminen 
pakolliseksi vesistöalueen 
ulkopuolisille kansallisuudesta 
riippumatta 

Utsjoen kunta 
Inarin kunta 
Kalastusoikeuden omistajat 
Kalastuslupien myyjät 
Lapin TE-keskus 
Lapin ympäristökeskus 
Ympäristöministeriö 

Mattilsynet  
Finnmarkin lääninhallitus 

 
 
 
NORJAN PUOLEN TOIMENPITEET 
 
Nro Toimenpide Vastuutaho Yhteistyökumppanit Ajankohta
2e Vesistön biologisen moni-

muotoisuuden kartoittaminen 
Tanan ja  Kaarasjoen kunnissa 

Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

 2007-2010 

2f Tenojoen vesistön hoito-
suunnitelman biologisen osan 
valmiiksi saaminen 

Laksebreveierforeningen for 
Tanavassdraget (LBT) 
 

Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 
Tana laksefiskeforening 
Tana jeger- og 
fiskerforening 
Karasjok jeger- og 
fiskerforening 

2007 

2g Vaellusesteiden kunnostaminen 
Gulbjoessa ja Saukadesjohkassa 
 

Statens vegvesen 
 

 2007 

3h Kalojen vaellusteiden kunnosta-
minen Alletjohkassa (Alleknjarg) 
Nuorgannjohkassa (Båteng), 
Lismajohkassa (Tana bru) 

Statens vegvesen 
 

 2007-2009 
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2i Mahdollisten vaellusesteiden 
tutkiminen Harrejohkassa  

Finnmarkin lääninhallitus, 
Ympäristönsuojeluosasto 

 2007 

2j Mahdollisen täydentävän 
vaellusesteiden kartoituksen 
tarpeen harkinta 

Finnmarkin lääninhallitus, 
Ympäristönsuojeluosasto 

 2010 

2k Tenojoen lohenvalvontakassan 
vuosibudjettiehdotuksen 
lähettäminen lausunnoille 
paikallisella tasolla Norjassa 

Finnmarkin lääninhallitus, 
Ympäristönsuojeluosasto 

 

Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 
Laksebreveierforeningen 
for Tanavassdraget 
(LBT) 
Tanavassdragets 
laksefiskeforening 
Tana jeger- og 
fiskerforening 
Karasjok jeger- og 
fiskerforening. 

Alk. 2007 
kunnes 
uusi valta-
kunnal-
linen 
kalastus-
asetus on 
astunut 
voimaan. 

2l Paikallisen kalastuksenhoidon 
sääntöjen laatiminen Tenojoen 
vesistölle ja paikallisen kalastus-
lautakunnan perustaminen 

Ympäristönsuojeluministeriö Laksebreveierforeningen 
for Tanavassdraget 
(LBT) 
Tanavassdragets 
laksefiskeforening 
Tana jeger- og 
fiskerforening 
Karasjok jeger- og 
fiskerforening 
Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

2007-2007 

2m Paikallisen kalastuksenhoidon 
asiantuntijaneuvoston 
perustaminen Norjan puolelle 
ennen vuoden 2006 loppua.  

Finnmarkin lääninhallitus, 
Ympäristönsuojeluosasto 

Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 
Laksebreveierforeningen 
for Tanavassdraget 
(LBT) 
Tana laksefiskeforening 
Tana jeger- og 
fiskerforening 
Karasjok jeger- og 
fiskerforening 
Tana næringsforening 

2007-2015 

2n Seuraavien osasuunnitelmien 
laatiminen Tenojoen vesistön 
hoitosuunnitelmaan: 
• elinkeino- ja ulkoilu-

osasuunnitelma 
• taloussuunnitelma 

Uusi paikallinen 
kalastuksenhoidon elin 
(”Tanaelvas fiskestyre”) 

Paikallinen 
kalastuksenhoidon 
asiantuntijaneuvosto 
 

2008-2015 

2o Tanan kunnan matkailu-
suunnitelman laatiminen, jossa 
on kalastusmatkailuun liittyviä 
konkreettisia toimenpiteitä 

Tanan kunta Tanan elinkeinoyhdistys 
Matkailuyritykset 
Paikalliset 
kalastusjärjestöt 

2007 

2P Vuotuisten yhteistyökokousten 
järjestäminen 

Kunnat 
Kalastuksenvalvonta 

 Joka vuosi 
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3. Päätavoite: Yleisön mahdollisuuksien turvaaminen jokivarren tärkeimpien 
ulkoilu- ja luonnonalueiden käyttämiseen tulevaisuudessa ja näiden alueiden 
ulkoilu- ja luonnonsuojeluarvon säilyminen pitkällä aikavälillä kaavoituksen, 
fyysisten järjestelyjen ja asennekasvatustyön avulla 
 
NORJAN JA SUOMEN YHTEISET TOIMENPITEET 
 
Nro Toimenpiteet Osallistujat (vastuutahot) 

Suomi 
 

Norja 

3a Yhteisen jätehuoltohankkeen 
käynnistäminen ulkoilualueiden 
roskaantumisen vähentämiseksi 
mukaan lukien: 
• Jokivarren tärkeiden ulkoilualueiden 

kartoittaminen 
• maankäytön suunnittelu suosituim-

milla kalastuspaikoilla 
• yhteisen tiedotusaineiston 

kehittäminen 
• siivous ja asennekasvatustyötä 

roskaamista vastaan 
• järjestelytoimenpiteitä 

Utsjoen kunta 
Inarin kunta 
Lapin ympäristökeskus 
Ympäristöministeriö 

Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 
Finnmarkin lääninhallitus 
 

3b ”Luontoa kunnioittavan matkailun” 
laatukriteerien laatiminen  

Tenojoen yhteistyöryhmä 
Utsjoen kunta 
Inarin kunta 
Elinkeinoyhdistykset 

Tenojoen yhteistyöryhmä 
Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 
Elinkeinoyhdistykset 

3c Rajaseudun virkistysmahdollisuuksien 
kartoitus ja tiedotus- ja 
suunnittelutyön koordinointi 
 

Tenojoen yhteistyöryhmä 
Utsjoen kunta 
Inarin kunta 
Elinkeinoyhdistykset 

Tenojoen yhteistyöryhmä 
Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 
Elinkeinoyhdistykset 

 
 

 
NORJAN PUOLEN TOIMENPITEET 
 
Nro Toimenpiteet Vastuutaho Yhteistyökumppanit Ajankohta 
3d Ulkoilulain mukaisten käytössääntöjen 

laatiminen tärkeimmille Masjohkan ja 
Laksjohkan sivujokien kalastus-
paikoille ja järjestelyhankkeiden 
toteutus maastossa (mm. pysyvä 
viitoitus) 

Tanan kunta Oikeudenhaltijat 
Kalastajajärjestöt 
Kalastuksenvalvonta 
Masjoen kylätoimikunta 
 
 

2007-2008 

3e Pysäköintialueen laajentaminen 
Pulmangin levähdyspaikalla 

Tanan kunta Pulmangin kylätoimi-
kunta 

2007/2008 

 
3f 

Ulkoilusuunnitelman laatiminen, johon 
sisältyy tärkeiden ulkoilualueiden ja 
joelle vievien pääsyreittien kartoitus.  

Tanan kunta FeFo 
Finnmarkin 
lääninhallitus 

2007-2009 

3g Asemakaavan laatiminen Seidan 
könkään alueelle  

Tanan kunta  2007-2008 

3h Rantautumispaikkojen kartoitus ja 
niiden varmistamisen ja järjestelyjen 
tarpeen harkinta 

Tanan kunta Oikeuden haltijat 
Kalastusjärjestöt 

V:een 2010 
mennessä 
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4. Päätavoite: Tenojoen vesistön vedenlaadun säilyminen hyvänä ja 
hajakuormituksen vaikutusten vähentäminen 
 
 
NORJAN JA SUOMEN YHTEISET TOIMENPITEET 
 
Nro Toimenpiteet Osallistujat (vastuutahot) 

Suomi 
 

Norja 

4a Jätevesitilanteen kartoitus koko 
valuma-alueella sellaisten kohteiden 
löytämiseksi, joissa on tarvetta 
vähentää tai poistaa kuormitusta 

Utsjoen kunta 
Inarin kunta 
Lapin ympäristökeskus 
Ympäristöministeriö 

Kaarasjoen kunta 
Tanan kunta 
Finnmarkin lääninhallitus 

4b  Käytöstä poistetuista kaatopaikoista 
otettujen näytteiden tulosten 
julkistaminen  

Utsjoen kunta 
Inarin kunta 

Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

4c Ailikkaan biokompostiaseman 
teurasjätteen käsittelyn kehittäminen 

Utsjoen kunta 
Lapin ympäristökeskus 
Lapin TE-keskus 
Paistunturin paliskunta 

Paikalliset yritykset 

 
  

 
NORJAN PUOLEN TOIMENPITEET 
 
Nro Toimenpiteet Vastuutaho Osanottajat Ajankohta
4d Vesihuollon yleissuunnitelman 

laatiminen 
Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

 2007-2008 

4e Kunnallisten erillisiä jätevesi-
järjestelmiä koskevien sääntöjen 
laatiminen 

Tanan kunta  2008 

4f Jätevedenpuhdistamon perustaminen i 
Skiippagurraan 

Tanan kunta  2008-2010 

4g Korselvan ympäristön tilan tutkiminen 
mm. vesinäytteitä ottamalla 

Finnmarkin lääninhallitus,  
Ympäristönsuojeluosasto 

 2007 

4h  Automaattisen näytteenottolaitteiston 
käyttöönotto Østre Seidassa ja 
Rustefjelbmassa 

Tanan kunta  2007 

4I Viemäriverkoston kunnostaminen Kaarasjoen kunta  2007-2010 
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5. Päätavoite: Varmistaa yleisön mahdollisuus saada helposti tietoja Tenojoen 
vesistön tilasta ja luonnonarvoista 
 
 
NORJAN JA SUOMEN YHTEISET TOIMENPITEET 
 
Nro Toimenpiteet Osallistujat (vastuutahot) 

Suomi 
 

Norja 

5a Joddu ja Deanudoallu -lohikeskusten 
perustaminen 

Utsjoen kunta 
Inarin kunta 
Saamelaiskäräjät 
Paikalliset yrittäjät 
Lapin ympäristökeskus 
Lapin TE-keskus 
Metsähallitus 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Ympäristöministeriö 

Tanan kunta 
Paikalliset yrittäjät  
 

5b Koulutus- ja opetusmateriaali 
Tenojoki-paketin valmistaminen 
verkkopalveluun 

Tenojoen yhteistyöryhmä 
Utsjoen kunta 
Inarin kunta 
Lapin ympäristökeskus 
Suomen ympäristökeskus 
RKTL 
Lapin TE-keskus 

Tenojoen yhteistyöryhmä 
Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 
Finnmarkin lääninhallitus 
NVE 

 
 
NORJAN PUOLEN TOIMENPITEET 
 
Nro Toimenpiteet Vastuutaho Yhteistyökumppanit Ajankohta 
5c Tenojoen kalastus- ja yöpymis-

mahdollisuuksista tiedottavan 
verkkosivun kehittäminen 

Laksebreveierforeningen 
for Tanavassdraget 
(LBT) 

Tana næringsforening 
Karasjok 
næringsforening 
Tana jeger- og 
fiskerforening 
Karasjok jeger- og 
fiskerforening 
Tana laksefiskeforening 
NVE 

2007-2008 

5d Esitellä Tenojoen vesistön tilaa 
koskevat tiedot82 kuntien 
”ympäristön tila”-verkkosivuilla 

Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

  
2008-2010 

5e Gassanjargan jätelaitoksesta 
otettujen näytteiden tulosten 
esittely Internetissä 

Øst-Finnmark 
avfallsselskap (ØFAS) 

 2007-2015 

5f Esitteen laatiminen Tenonsuun 
luonnonsuojelualueesta 

Finnmarkin 
lääninhallitus 

 
 

2007 

 

                                                 
82 Sisältää mm. tietoja vedenlaadusta, jätteidenkäsittelyn ja elinkeinotoiminnan päästöistä, virtaamasta, vesistöön 
kohdistuvista toimenpiteistä, kalastushallinnosta ym. 
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6. Päätavoite: Huolehtia paikallisten vesistön käyttöä koskevien perinteiden ja 
tietojen säilymisestä 
 
NORJAN PUOLEN TOIMENPITEET 
 
Nro Toimenpiteet Vastuutaho Yhteistyökumppanit Ajankohta 
6a Arvokkaiden kulttuurimaisema-

kohteiden kartoitus Inarijoen varressa 
sekä kysymykseen tulevien 
hoitotoimenpiteiden harkinta  

Kaarasjoen kunta  2007-2015 

6B Paikannimihankkeen loppuun saatta-
minen 

Tanan kunta   

 
 
7. Päätavoite: Varmistaa talousveden hyvä laatu ja pohjavesivarojen 
tehokkaampi hyödyntäminen sekä parantaa vesihuollon varmuutta 
 
NORJAN JA SUOMEN YHTEISET TOIMENPITEET. 
 
Nro Tiltak Osallistujat (vastuutahot) 

Suomi 
 

Norja 

7a Kartoittaa Tenojokilaakson vesi-
huollon tilanne, mm. yhteiset tarpeet 
ja kehittämismahdollisuudet 

Tenojoen yhteistyöryhmä 
Utsjoen kunta 
Inarin kunta 
Lapin ympäristökeskus 
Ympäristöministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 

Tenojoen yhteistyöryhmä 
Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

 
 
NORJAN PUOLEN TOIMENPITEET 
 
Nro Toimenpiteet Vastuutahot Yhteistyökumppanit Ajankohta 
7b Vesihuollon yleissuunnitelman 

laatiminen 
Tanan kunta 
Kaarasjoen kunta 

 2007-2008 

7c Pohjavesikaivon perustaminen 
Kaarasjoen keskustan varavesi-
lähteeksi 

Kaarasjoen kunta 
 

 2007-2010 

7d Vesijohtoverkoston kunnostaminen ja 
hyvälaatuisen talousveden saannin ja 
tyydyttävän sammutusvesimäärän 
varmistaminen. 

Kaarasjoen kunta  2007-2010 
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LIITE 1:  
VUODEN 1990 MONINAISKÄYTTÖSUUNNITELMAN TOIMENPITEIDEN 
TOTEUTUMISTILANNE 
 
TEEMA: KALATUTKIMUKSET 
 
Toimenpiteet 
15, 36, 37 ja 38 

Toivotaan lisää selvityksiä ja tietojenkeruuta kalavaroista. Toivomus koskee sekä 
biologisia tietoja että paikallisväestön tietoja. Joidenkin tietojen keräämisellä on kiire.  
Lisää yhteistyötä kalatutkimuksiin ja hoitoa koskeviin tutkimuksiin, tavoitteena mm. 
yhteisen pitkän aikavälin tavoiteohjelman laatiminen. Suoritettava yhdessä paikallis-
väestön kanssa ja sen parhaaksi. 
Tenojoen vesistö on kiinnostava tutkimuksen kannalta. Siksi tutkimusta on pyrittävä 
lisäämään.  
Tenojoen vesistön tulee saada vertailuvesistön asema vaelluskalakantojen seurannassa.  
Tenojoen vesistöön tulee perustaa kalastuksentutkimuksen kenttäasema ja maiden välistä
yhteistyötä tulee lisätä. 
Tenojoen vesistöä koskevasta kirjallisuudesta on laadittava bibliografia.  

Yleistä Kauden aikana on toteutettu useita tutkimushankkeita, mutta edelleenkin puuttuu 
dokumentoitua biologista tietoa vesistön kalavaroista, mm. eri lajien ja kantojen 
levinneisyydestä. Paikallisväestön tietoja ei ole kerätty järjestelmällisesti. 
Kalatutkimuksille ei ole laadittu pitkän aikavälin tavoiteohjelmaa. 
Ympäristöviranomaisten mukaan Tenojoen vesistö ei sovellu vertailuvesistöksi, ja siksi 
ei tällaista järjestelmää ei ole luotu. 
Suunnittelukaudella on avattu Riista- ja kalatutkimuslaitoksen (RKTL) kenttäasema  
Utsjoella (1992). 
Tenojokea koskevasta kirjallisuudesta ei ole laadittu bibliografiaa, eikä sille ole tarvetta, 
koska kirjallisuutta voidaan hakea Internetin ja kirjastojen hakumoottoreiden avulla.  

Tana/ 
Kaarasjoki 

Laksebreveierforeningen (LBT) on v. 2005 tehnyt biologista osaa kalavarojen 
käyttösuunnitelmaan. Työhön sisältyy kalavarojen kartoittaminen. 

  
 
TEEMA: KALASTUSSÄÄNNÖT 
 
Toimenpide 19 Paikallisväestölle on taattava mahdollisuus vaikuttaa kalavaroja koskevien sääntöjen ja 

määräysten sisältöön.  
Moottorin ja veneen käyttöä on säädeltävä Tenolla siten, etteivät ne kuormita jokea 
eivätkä häiritse lohen nousua. 
Samanaikaisesti kalastavien veneiden määrään on saatava rajoituksia. 
Kalastussääntöjen yhdenmukainen soveltaminen Norjan ja Suomen puolella on 
varmistettava.  
Kalastusoikeuksia, kalastamista ja käyttäytymistä koskevia tiedotteita on laadittava. 
Resursseja ja niiden hyödyntämistä koskevaa tiedotusta on kehitettävä. 

Yleistä Kaksi veneiden käyttöä rajoittavaa toimenpidettä on toteutettu: a) Venekalastusluvan 
korkeampi hinta b) Vaatimus paikallisen soutajan käytöstä. Yhtä aikaa joella olevien 
veneiden määrää ei kuitenkaan ole rajoitettu. 
Kalastuksenvalvojat tekevät hyvää yhteistyötä yli rajan, mutta syyttäjäviranomaisten 
käytännöt eroavat. 

Suomi Kalastussääntöjen laadinnassa Lapin lääninhallitus on ollut yhteistyössä paikallisten 
kalastuskuntien, yritysten ja Utsjoen ja Inarin kuntien kanssa. 

Norja Paikallisväestö osallistuu siten, että eri eturyhmät antavat lausuntoja, kun sääntöjä ja 
määräyksiä muutetaan. Lääninhallitus järjestää myös yleisökokouksia, joihin paikallis-
väestö voi osallistua. 
Tiedotusta kalastuksesta on saatavilla norjaksi, suomeksi, saameksi ja englanniksi. 
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TEEMA: KALATAUDIT 
 
Toimenpiteet Kalatautien ja uusien kalalajien leviämistä ehkäiseviä toimenpiteitä on konkretisoitava ja 

toteutettava. 
Norja Elintarvikevalvonnan Gyrodactylus salaris -loisen leviämistä ehkäisevät toimenpiteet: 

• Tenojoen vesistön seuranta- ja näytteidenotto-ohjelma 
• Desinfiointiasemien ylläpitäminen ja henkilöstön kouluttaminen 

Informaatiotoimenpiteet: Monikielisiä julisteita ja esitteitä, joita jaetaan paikallisesti 
vesistön käyttäjille. 

Suomi Ei raportoitu. 
 
 
TEEMA: KALAN VAELLUSESTEET 

 
Toimenpiteet 
17 ja 29 

Kaikki kalojen vaellusta häiritsevät esteet uomassa ym. on selvitettävä ja kunnostettava. 
Siellä missä lohen nousun esteitä havaitaan, kuten häiritseviä tieleikauksia, -
pengerryksiä ja rumpuja, on tehtävä kunnostuksia.  

Yhteiset 178 tien ja joen/puron risteämiskohtaa on kartoitettu kalan vaellusesteiden kannalta..83.  
Vuoteen 2004 mennessä on 14 vaellusestettä kunnostettu kalan nousun varmistamiseksi. 
V. 2005 on Norjan tielaitos kunnostanut vaellusesteitä Bannegallajohkassa (Gulbjok). 

Norja Seuraavissa kohteissa on tuotantomahdollisuuksia, mutta kunnostusta ei ole tehty: 
• Sauvkadasjohka: Kalan nousua estää huono rumpuratkaisu.  
• Alletjohka: Kalan nousua estää pohjan syvänne rummun alapuolella 
• Njuorgannjohka (Båteng): Korkea pengerrys, jossa rumpu on korkealla 

pengerryksessä 
• Lismajohka: Kalan nousua estää syvänne rummun alapuolella 
• Vuohppejohka 
• Bannegallajohka (Gulbjok) 

 
 
TEEMA: KAAVOITUS 
 
Toimenpiteet: Tenojokilaakson loma-asuntojen rakentamisessa on laajennettava maiden välistä 

yhteistyötä. 
Loma-asuntojen rakentamista ei tule sallia erityisen arvokkaissa luonto- ja 
maisemakohteissa.  
Muita alueita, joita ei tule rakentaa, ovat sivujokisuistot, rantaterassit, kapeat tien ja 
rannan väliset kaistaleet, eroosiotörmät ja jyrkät rinteet ja paljaat kalliot. 
Yleensäkin loma-asunnot on rakennettava voimassa olevien kaavojen mukaisesti. 

Yhteiset Rajavesistökomissio on käsitellyt asiaa ja suositellut, että loma-asuntojen rakentamista 
Tenojoen rannoille on vältettävä (1992 ja 1993) ja että rakennuslupia myönnettäessä 
otetaan erityisesti huomioon maisema. 
Maiden väliseen loma-asuntojen rakentamista koskevan yhteistyön lisäämiseen ei ole 
tehty aloitteita. 

Utsjoki Suosituksia siitä, ettei joen ja maantien välille tule rakentaa, ei ole noudatettu. Vuosittain 
on Utsjoen kunnassa rakennettu kymmenkunta uutta mökkiä jokivarteen. 
Utsjoen kunnalla ei ole ollut suunnitelmakaudella yleissuunnitelmaa, joka kattaisi koko 
kunnan. Ennen vuotta 1996 kunnan rakennuslupaviranomaisilla oli vastuu 
rakennusluvan myöntämisestä rantavyöhykkeelle kaavoittamattomalla alueella. Kun 
rakennuslain muutoslaki (nro 1097/1996) astui voimaan v. 1997, vaadittiin poikkeus-
lupaa kaikkien uusien rakennusten rakentamiseen kaavoittamattomille alueille. 

Tana Lähtökohtana on, ettei 100 metrin levyiselle rantavyöhykkeelle sallita lainkaan 
rakentamista. 
Erityisistä syistä annetaan poikkeuslupa. Poikkeuslupakäytäntö on tiukkaa.  

                                                 
83 Interreg-hanke: Tenojoen säilyttäminen luonnontilaisena lohijokena 
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TEEMA: REUNAKASVILLISUUS 
 
Toimenpide 11 Uudisviljelysuunnitelmiin tulee sisältyä riittävät reunavyöhykkeet purojen ja jokien 

varsilla likaantumisen (maataloudesta tulevan) estämiseksi.   
Suomi Ei raportoitu. 
Norja Vesivaralaissa vaaditaan rajallisen kasvillisuusvyöhykkeen säilyttämistä. 

Uudisviljelijän velvollisuus on jättää reunavyöhyke purojen ja jokien varteen. 
Jokivarteen ja Alleknjargissa, Pulmangissa ja Sirmassa sijaitsevilla tiloilla on tehty 
suojaistutuksia. 

Tana Yleiskaavassa määrätään reunavyöhykkeen leveydeksi vähintään 10 metriä.  
 
 
TEEMA: ULKOILU  
 
Toimenpide 23 Telttailua ja matkailuvaunujen pysäköintiä tulee ohjata pois Tenojoen herkiltä 

rantatörmiltä virallisille leirintä- ja levähdysalueille. N.s. villileirintää tulee rajoittaa. 
Tenojoen varren rannat on siivottava ja jätehuoltoa järjestettävä sekä laadittava 
suunnitelmia roskaantumisen ehkäisemiseksi. 

Suomi Suomessa toteutettiin vuonna 1996 ympäristötöitä Lapin ympäristökeskuksen 
järjestämänä työllistämistoimenpiteenä.  

Kaarasjoki Villileirintä on edelleenkin ongelma. 
Tana Kunta ei ole antanut rajoituksia vapaalle leiriytymiselle, mutta on järjestänyt 

levähdyspaikkoja ja rajoittanut siten autonajoa maastossa. Kunta on toteuttanut siivous-
tempauksia jokivarressa, ja eniten kuormitetuille alueille on järjestetty säännöllistä 
jätehuoltoa. 
Siitä huolimatta telttailua ja matkailuvaunujen pysäköintiä tapahtuu edelleen ei-
toivotuissa paikoissa. Kunta on riippuvainen avusta yritysten taholta sekä läheisestä 
yhteistyöstä maanomistajien ja poliisi- ja valvontaviranomaisten kanssa voidakseen 
parantaa tilannetta. 

 
 
TEEMA: TAAJAMIEN JÄTEVEDENKÄSITTELY 
 
Toimenpiteet 
 5, 6,7 ja 8 

Kunnallisten ja muiden kuormittajien jätevedet pitää käsitellä tehokkailla menetelmillä 
ennen vesistöön johtamista. 
Tärkein yleisluonteinen toimenpide on puhdistamoiden jatkuva kehittäminen ja 
rakentaminen. Olemassa olevia puhdistamoja tulee valvoa vastavuoroisesti puhdistus-
tehon, tehostustoimenpiteiden ja vesistökuormituksen arvioimiseksi.  
Tenojokivarren kunnat ovat rakentaneet jäteveden puhdistamoita niin pitkälle kuin 
niiden talous on sallinut. Valtion tulisi osallistua merkittävästi puhdistustoimenpiteiden 
kustannuksiin.  
Teollisuuden jätevedet tulee puhdistaa teknisesti ja taloudellisesti saavutettavissa 
olevalla teknologialla ennen vesistöön laskemista. Myös muiden elinkeinojen harjoitta-
misessa tulee estää vesistön kuormittuminen. 
Yhteisten vedenhankintalaitosten yhteyteen on samanaikaisesti rakennettava jäteveden 
puhdistamot. Taajamissa vaaditaan puhdistamoa. Puhdistuksen tason tulee olla vähintään
biologisk-kemiallinen, ja olosuhteiden salliessa niihin tulee liittää maahan imeytys. Jäte-
veden hygienisoinnin tarve ja mahdollisuus tulee selvittää. 
Hotellien ja muiden suurehkojen matkailuyritysten jätevesien käsittelyn tulee olla 
vähintään biologis-kemiallista tasoa. 

Suomi Viemäriverkkoa ei ole laajennettu olennaisesti viime vuosien aikan. Taajamissa on 
joitakin uusia kiinteistöjä liitetty viemäriverkkoon. 

Norja  Tana brun, Rustefjelbman, Østre Seidan ja Kaarasjoen taajamiin on rakennettu jäteveden 
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puhdistamot, joissa käytetään biologista ja kemiallista puhdistusmenetelmää. 
 
 
TEEMA: ERILLISET JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT 
 
Toimenpiteet 
 9 ja10 

Jos haja-asutuksen yhteydessä käytetään vesikäymälöitä, on jätevesi johdettava sako-
kaivoon ja maahan imeytykseen tarpeeksi kauas vesistöstä.  
Ellei maaperä sovellu maahan imeytykseen, on rakennettava keinotekoinen maasuodatin.
Ellei se ole mahdollista, on jätevesi johdettava umpinaisiin säiliöihin, jotka tyhjennetään 
viranomaisten hyväksymään paikkaan. 
Päästöyksiköiden jäteveden käsittelyssä on ensisijaisesti käytettävä sakokaivoa ja 
maahan imeytystä riittävän kaukana vesistöstä. 

Suomi Viemäriverkkoa ei ole laajennettu olennaisesti viime vuosien aikana. Taajamissa on 
joitakin uusia kiinteistöjä liitetty viemäriverkkoon. 

Norja "Aksjon Tanavassdraget" käynnistyi 1990-luvun alkupuolella, ja sen avulla saatiin 
parannetuksi yksityisten jäteveden käsittelyä erillisten jäteveden puhdistamojen päästöjä 
koskevan asetuksen mukaisesti. Vedenhankinnan ja jätteiden käsittelyn ongelmien 
ratkaisemiseksi on perustettu yksityisiä vedenottamoita ja erillisiä jätevesiratkaisuja, 
joissa jätevesi käsitellään luonnolliseen maaperään (maasuodattimeen) tapahtuvalla 
maahan imeytyksellä. Tällä hetkellä katsotaan lähes 100 prosentin olevan voimassa 
olevan asetuksen mukaisessa kunnossa. Erillisten jätevesikaivojen lietteen tyhjennys on 
otettu huomioon kunnallismaksujärjestelmässä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että 
tyhjentäminen tehdään viranomaistentoimesta siten, että Øst-Finnmark avfallsselskap 
suorittaa asian käytännöllisen puolen ja suorittaa samalla laitosten vuositarkastuksen. 

 
  
TEEMA: PORONHOIDOSTA AIHEUTUVA VESISTÖKUORMITUS 
.  
Toimenpide 12 Tulee selvittää, kuormittaako poronhoito Tenojoen vesistöä (pistekuormituksena). 

Teurastus ja muut toimenpiteet tulee järjestää niin, että niistä ei aiheudu Tenojoen 
vesistön likaantumista.  

Suomi Ei raportoitu. 
Norja Selvitystä ei ole tehty. Viranomaiset päättelevät kuitenkin, ettei poronhoito kuormita 

vesistöä lukuun ottamatta laiduntavista poroista lähtöisin olevaa valuntaa, joka voi 
vaikuttaa julkisten ja yksityisten vedenottamoiden vedenlaatuun. Elintarvikevalvonta 
valvoo teurastusta, jonka ei katsota vaikuttavan vesistöön.  

 
 
TEEMA: EROOSIO 
 
Toimenpiteet 
27 ja 28  
 
 

Jokitörmien eroosioalueet ja pohjaeroosio tulee kartoittaa ja eroosion kehitystä seurata. 
Eroosiosuojausten ja tulvasuojelutoimenpiteiden tärkeysjärjestys on laadittava ja 
kiireellisimpien kohteiden suojaaminen toteutettava.  
Molempien maiden tulee informoida toisen maan oikeita viranomaisia hyväksytyistä 
eroosiosuojauksista ja muista vesistöön kohdistuvista toimenpiteistä ja niiden 
tarkoituksesta.  

Yhteiset Rajaosuuden eroosiotörmät kartoitettiin vuosina 1999-2000. Lisäksi arvioitiin vesistön 
eroosio- ja sedimentoitumisprosesseja ja niissä tapahtuvia muutoksia. 
Maiden välisestä tiedonvaihdosta on laadittu omat suositukset, joita noudatetaan 
normaalissa asioiden käsittelyssä84.    

Norja Sivuvesistöissä ei ole suoritettu eroosiotörmien kartoitusta.  
 
 
                                                 
84 Tenojoen säilyttäminen luonnontilaisena lohijokena 
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TEEMA: LUONNONSUOJELU 
 
Toimenpiteet 
31 ja 32 

Vesistöalueen suojeluarvojen selvittämiseksi tarvitaan kartoitustyön jatkamista, mm. 
tutkimalla mahdollisia suojelukohteita.  
Arvokkaimmat kohteet ja alueet tulee suojella. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti 
arvokkaiden alueiden suojelua tulee edistää myös tiedotuksen ja suunnittelun avulla.  

Suomi RKTL on tutkinut lohen levinneisyysaluetta Tenojoen vesistössä ja suojeluun liittyviä 
tekijöitä sen yhteydessä. 
Metsähallitus on aloittanut uhanalaisten lajien kartoituksen Utsjoen kunnan alueella. 

 
Norja 

Lääninhallitus ei ole selvittänyt erityisesti suojelukohteiden säilyttämiseen tarvittavia 
toimenpiteitä eikä myöskään tehnyt maisema-analyysiä jokivarresta.  
Jokivarren suojeluarvojen tutkimista seurataan ympäristöviranomaisten erityisten 
suojeluohjelmien laatimistyön avulla. Muun muassa Ylä-Inarijoen (Øvre Anarjohka) 
kansallispuistoa on laajennettu suunnitelmakaudella. 
”Valtakunnallinen arvokkaiden kulttuurimaisemien kartoitus” 

Tana Tilalla, jossa on valtakunnallisesti arvokas heinäniitty (itäinen pulskaneilikka-tyypin 
niitty) on suoritettu hoitotoimenpiteitä85 

 
 
 
 
 

                                                 
85 Kartoitettu valtakunnallisen arvokkaiden Norjan kulttuurimaisemien kartoituksen yhteydessä. Ks. Alm, T. et al. 
1994. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark. 3. Lokalitetsbeskrivelser for Øst-Finnmark. Tromura nr. 
77, Universitetet i Tromsø.   
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LIITE 2: KOOSTE YLEISÖKOKOUSTEN EHDOTUKSISTA  
 
TEEMA: KALAVARAT 
 
Suomi Tärkeää säilyttää Tenon lohen eri kantoja geenipankeissa. 

Tärkeää saada lisää tietoa koskeloiden lohenpoikasten saalistuksesta 

Kaarasjoki Iesjohkan lohikanta on vähentynyt voimakkaasti, ja Jergulista yläjuoksulle Iesjohkassa ei 
juurikaan ole lohta. 
Samalla jokiosuudella esiintyy huomattavasti enemmän ahventa, levä- ja pohjakasvillisuutta. 
On seurattava lohen ja taimenen hybridejä, joka voi olla uusi uhka!     

Tana Tenonsuun luonnonsuojelualueen hyljekanta on liian suuri, ja sitä pitää verottaa perinteisellä 
pyynnillä. 
Luonnonsuojelualueen hylje- ja koskelokantaa tulee vähentää. 
Hylkeitä ja koskeloita tulee voida metsästää luonnonsuojelualueella. 
On toteutettava toimenpiteitä, joilla saadaan sivuvesistöihin kuten Masjokeen ja Harrejohkaan 
enemmän kalaa. 

 
 
TEEMA: KALASTUKSENVALVONTA 
 
Kaarasjoki Kalastuksenvalvojien tulee liikkua joella eikä tunturissa!  

Gorzioaivvaihin tulee rakentaa maja valvojille.  
Elävän syötin käyttö on kiellettyä, paitsi Tenon alajuoksulla, missä saa käyttää matoa. 
Periaatteessa sääntöä noudatetaan ankarasti, mutta ei käytännössä. Eksoottisten lajien ja 
esineiden tuomista valvotaan minimaalisesti. 

Tana Kalastuslupatulot tulee käyttää valvonnan maksamiseen, levähdyspaikkojen siivoukseen/ 
kunnossapitoon ja muihin paikallisiin kuluihin. 
Valvojien tulee saada vastuu jätteiden tyhjennyksestä ja levähdyspaikkojen hoidosta. 
Valvonnan tulee olla näkyvämpää ja valvojien tulee ilmoittaa roskaantumisesta. 
Valvojien/poropoliisin on saatava vastuu jokivarren siivouksesta (roskaantumisesta). 
Roskasäiliöiden tyhjentäminen. Kalastuksenvalvonta voisi olla vastuussa siitä. 

 
 
TEEMA: KALATAUDIT 
 
Suomi Kalatautien torjuntaa tulee lisätä. Tiedotusta tarvitaan lisää. 

Tulisi saada määräykset siitä, että vain paikallisten kanoottien ja kajakkien käyttö on sallittua. 
Suurin uhka luonnonlohikannoille ovat karanneet kassilohet. 

Kaarasjoki Desinfiointiasemia on liian vähän. 
Matkailuyrittäjien tulee ottaa huomioon Gyrodactylus-ongelma. Käytäntöä on valvottava. 
Vesitasoilla ja helikoptereilla saapuvat matkailijat ovat uhka, koska tällä hetkellä ei ole 
mahdollisuuksia heidän varusteidensa tarkastamiseen ja desinfioimiseen. 
Suomi antaa verkkokalastuslupia eri vesistöihin. Siihen sisältyy suuri kalatautien leviämisriski. 
Sakottaminen käyttöön, jos muualta tuotuja varusteita ei ole desinfioitu. 

Tana Gyrodactylus salaris -vaara näkyvämmäksi helpommin saatavalla tiedotuksella ja useampia 
välineiden desinfiointipaikkoja perustamalla. 
Suuria opastustauluja Gyrodactyluksesta ja sen tartuntavaarasta. 
Tiukemmat vaatimukset veneiden, moottorien ja kalastusvälineiden desinfioinnista. 
Kalastuslupien myyjiltä vaadittava välineiden desinfioimista. 
Desinfiointiasemien pitäjien on saatava koulutusta. 
Vieraiden veneiden käyttö joella tulee kieltää. 
Vieraiden/rekisteröimättömien veneiden käyttö joella tulee kieltää. 
Ankarammat säännöt veneiden käytöstä (mukana tuotujen veneiden) 
Vieraita veneitä valvottava tehokkaammin. 
Ulkolaitamoottorin tuomiskielto. 
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Vesistössä liikkuminen mukana tuoduilla veneillä, kanooteilla ja kajakeilla tulee kieltää. 
Matkailijat osoitettava desinfiointiasemille. Välineiden desinfioinnista saatava todistus, joka on 
näytettävä kalastuslupaa ostaessa ja pidettävä mukana joella kalastaessa. 
Määrättävä näyttämään desinfiointitodistus kalastuslupaa ostaessa. 
Desinfiointiasemista tiedotettava paremmin ja välineiden puhdistusta ym. valvottava 
tehokkaammin. 
Perustettava useampia desinfiointiasemia. 

 
TEEMA: KALASTUSMATKAILU 
 
Utsjoki Lohenkalastuksen tiedotuskeskus Karigasniemelle 

 
Kaarasjoki Perustaa markkinointipäivät, joiden avulla saataisiin paikallinen tuote markkinoille. 

Kalan vastaanotto: infrastruktuuria kalan (ja muiden luonnontuotteiden) jalostamiselle ei ole. 
Matkailu on resurssi, jota pitää hyödyntää, mutta valvoa. Paikallisia yrityksiä ja kalastajia on 
suojeltava. 
Panostettava räätälöityihin pakettimatkoihin, vapaata matkailua säänneltävä vaatimalla 
paikallisen oppaan käyttöä alueilla, joille ei ole tieyhteyttä. 
Järjestetyssä matkailussa pitää oppailla olla koulutus, joka koskee erityisesti Tenojoen vesistön 
erikoislaatua ja haavoittuvuutta. 
Tällä hetkellä ei ole mitään mahdollisuuksia kehittää kalastusmatkailua. Patokalastus on varattu 
maanviljelijöille ja ainoa mahdollisuus kalastaa vavalla ja vieheellä on ostamalla kalastuslupa. 
Uusien konseptien kehittäminen; harjuksen kevätpyynti, maatilalomat, melonta, koskenlasku 
jne., ei pidä panostaa vain loheen.  
Järjestää matkailijoille mahdollisuus osallistua perinteiseen jokisaamelaiseen kalastukseen. 
Tarvitaan lisää kalastusluvan myyntipaikkoja esim. suuriin matkailuyrityksiin. Liian vaivalloista 
käyttää postitoimistoa ja nimismiehenkansliaa.         

Tana Kaikkien kalastusmatkailijoiden tultava matkanjärjestäjien välityksellä. 
Matkailijoilla tulee/täytyy olla opas mukanaan. 
Järjestää paremmat mahdollisuudet leirintäalueiden perustamiselle. 
Toimia veneiden ja välineiden vuokraajana vaihtoehtoisena matkailuelinkeinona. 
Myydä kalastuslupia suosituille kalapaikoille. 
Paikallisia matkanjärjestäjiä käytettävä matkailussa. 
Saada paikallisia nuoria soutajiksi ja oppaiksi. Oman veneen tuominen kiellettyä – vene on 
vuokrattava. 
Perustettava palvelukeskus kalastusmatkailua varten. 
Kunta voi rakentaa kalastusleirin, jota yksityiset voivat vuokrata (esim. bungalow). 
Panna ehdoksi, että matkailijoilla on oltava mukanaan opas esimerkiksi sivujoille.  

 
TEEMA: KAAVOITUS 

Kaarasjoki Säännöt yhtenäistettävä molemmin puolin rajaa, niin että saadaan yhtäläinen käytäntö joki-
varteen rakentamisessa. 
Paikallisväestön täytyy saada mahdollisuus mökkien rakentamiseen. Mökkien rakentamisen ei 
tule olla esteeksi tai haitaksi paikallisväestön intresseille. 
Toivottavaa voida rakentaa mökkejä lähemmäksi jokea Sađejohkan ja Njahkajavrin kohdalla 

Tana Asuntoja täytyy voida rakentaa 100 metrin vyöhykkeelle siellä, missä se on ennen ollut tapana. 
Pyrkiä mökkien rakentamisen tiukempaan säätelyyn jokivarressa, yhtäläisyyteen, yhteisiin 
sääntöihin molemmin puolin rajaa. 
Rajoitettava laajamittaista mökkien rakentamista jokitörmille Suomen puolella. 
Järjestää pieniä alueita mökkien rakentamiseen. 
Tarvitaan lisää houkuttelevia mökkialueita. 
Tarvitaan lisää mökkien rakentamiselle kaavoitettuja alueita. 
Mökkien rakentaminen tulee ohjata kaavoitetuille alueille sekä Norjan että Suomen puolella. 
Mökkien rakentamisen tulee tapahtua tarkoitukseen kaavoitetuille alueille/mökkialueille. 
Mökkien hajarakentamista on harkittava kussakin tapauksessa erikseen. 
Muualle muuttaneiden tanalaisten on saatava rakentaa mökki kotipaikalleen. 
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TEEMA: LOHIMÖKIT  
 
Tana Vain maanomistajilla/kalastusoikeutetuilla tulee olla lupa rakentaa lohimökki/saunakammi. 

Lohimökki on rakennettava alueelle, mitä lohestusoikeus koskee. Vain omistaja saa käyttää niitä 
ja ne pidettävä lukossa. 
Tarveharkintaisia lohimökkejä. 
Kaavoittaa alueita lohimökeille. 
Kalastuksen loppuessa on lohimökki siirrettävä tai luovutettava muille kalastajille. 
Lohimökki sallitaan kauempana asuvalle, mutta se on rakennettava niin, ettei se ole häiritsevä. 
Tarveharkintaisia lohimökkejä, jos kalastuspaikka ei ole välittömässä läheisyydessä. 

 
 
TEEMA: REUNAKASVILLISUUS 
 
Tana Tarpeen harventaa metsää jokivarresta. 

Raivata pajukkoa ja pensastoa Langnesista Fogdebakkeniin. 
Perustaa reunavyöhykkeitä – rajoittaa viljelymaa-alaa purojen/joenrantojen varrella. 
Metsää ei tule kaataa jokivarresta. 
Kieltää puunhakkuu joen läheltä. Järjestettävä 30 metrin rantavyöhyke 
Metsää ei tule kaataa jokivarresta. 

 
 
TEEMA: ULKOILU 
 
Suomi Polkujen rakentaminen kalapaikoille on tärkeää eroosion torjuntaa. 

Kalastuslupiin tulisi sisältyä jäte- ja ympäristönsuojelumaksu. 
Rantojen roskaantuminen on ongelma. Jätehuoltoa tulee parantaa. Jätteet tulee lajitella ja 
kierrättää. 

Kaarasjoki Yleistä: 
On perustettava lisää levähdyspaikkoja, joissa on hyvä jätehuolto. 
Levähdyspaikat on perustettava kiinteän asutuksen yhteyteen, koska se vähentää luvattoman 
tyhjentämisen vaaraa. Joen rannan levähdyspaikat voivat olla mahdollinen uhka. 
Auton ulkorenkaita heitetään jokeen ja sen rannoille. 
Roskia tyhjennetään jäälle, jotta vesi veisi ne mennessään keväällä. 
Ei pidä järjestää jätteiden keruuta suosituimmilta kalapaikoilta. 
Käytettävä siirrettäviä käymälöitä ja jätesäiliöitä rannoilla ja joillakin retki- ja ulkoilu-alueilla.
Erityisesti:  
Beivvasgieddistä yläjuoksulle on pahasti roskaantunutta. 
Valtakunnan rajan levähdyspaikalta puuttuu roskasäiliöitä. 
Sodanaikaiset sillanjäänteet ovat vaarallisia ja rumentavia. 

Tana Yleistä:  
Järjestää ja kaavoittaa ulkoilualueita, mm. Kalbakknesissa. 
Pitää jäteastiat ja käymälät paremmassa kunnossa. 
Näkyvämmät jäteastiat ja matkailuautojen tyhjennyspaikat. 
Sijoittaa lisää jätesäiliöitä pääjoen ja sivujokien varteen. 
Organisoida paikalliset asukkaat poimimaan roskia. 
Tarvitaan lisää käymälöitä pääjoen ja sivujokien varteen. 
Ottaa käyttöön säännölliset ajat jäteastioiden tyhjentämiseen. 
Lisää roska-astioita ja -säiliöitä roskista eroon pääsemiseksi. Paremmat opasteet roskien 
jättöpaikoille. 
Suurempia ja parempia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään useammin. 
Ilmaisia jäteastioita autossa käytettäviksi. 
Pidä Norja puhtaana -taulu rajalle. 
Tarvitaan yleistä informaatiota ihmisten asenteiden muuttamiseksi roskaantumisen suhteen, ja 
ankarampia reaktioita viranomaisten taholta. 
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Lapsiperheille tulee järjestää parempia kalastuspaikkoja. 
Tarvitaan asennekasvatustyötä roskaantumisen estämiseksi. 
Lisätään jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään ja puhdistetaan. 
Järjestetään Masjoen, Tana brun, Alakönkään, Yläkönkään ja Levajoen ulkoiluoloja paremman 
jätteidenkäsittelyn saavuttamiseksi. 
Kalapaikat viitoitetaan paremmin ja julkisille paikoille enemmän tiedotusta. 
Alueet, joita järjestettävä paremmin ulkoilua varten: Tana brun länsiosa, Seida, Sirma, Aile, 
Borsejok, Levajok ja jokisuu. 
Järjestetään siivoustalkoita ennen juhannusta. 
Organisoidaan järjestelmällistä siivousta joen varrella roskaantumisen vuoksi. 
Saadaan koulut mukaan roskien siivoamiseen. 
Kylätoimikunnat voivat järjestää roskienkeruuta jokivarressa. 
Palkataan joku valvomaan, ettei roskaantuminen pääse aivan valloilleen!  
Käymälöitä sinne, mitkä ovat matkailijoiden suosimia kalapaikkoja. 
Levähdyspaikoilla ei saa olla lupa yöpyä. 
Kunnan tulee tehdä aloite sellaisten jätteiden kuin ympäriinsä lojuvien vanhojen autonakkujen, 
romuautojen jne. keräämisestä. Sellaisten jätteiden kuljetus Øst Finnmark Avfallsselskapille 
(ØFAS) maksaa.  
Tarvitaan lisää järjestettyjä pysäköintipaikkoja, käymälöitä ja jätesäiliöitä. 
Järjestellään levähdyspaikkoja ja jätteiden käsittelyä. 
 
Tenonsuun luonnonsuojelualue ja Kalbakknes:  
Järjestää Tenonsuulle telttapaikkoja, käymälöitä, jätesäiliöitä, veneenvuokrausta, johon liittyy 
matkailijoiden opastusta. 
Kalbakknesissa tulee tehdä parempia järjestelyitä. Kalapaikat viitoitettava paremmin, polut 
merkittävä. Tarvitaan vyöhykkeitä, joille ei saa kiinnittää veneitä. 
Tenonsuun ja Kalbakknesin ympäristön järjestelyt: maksu vaunupaikoista, veneille määrätyt 
kiinnityspaikat, kinttupolkuja Grønnesetiin. 
Kalbakknesiin järjestettävä enemmän tilaa ja pysäköintipaikka. Rajoittaa yöpymistä 2-3 
vuorokaudeksi. 
Rakentaa lintutorni luonnonsuojelualueelle. 
Pitää kunnossa luonnonsuojelualueen tie ja pysäköintipaikka. 
Poistaa kivet Høyholmenilta! Ne ovat tiellä mm. kun bussin pitäisi kääntyä. 
Kunnostaa tie Høyholmenille ja poistaa kivet pysäköintipaikalta. 
Tenonsuussa tehtävä paremmat järjestelyt. 
 
Seidan köngäs:   
Sijoittaa kaksi käymälää Seidan könkään saareen. 
Seidan könkään tienoo tulee kaavoittaa. 
Tana brun alue tulee kaavoittaa. Sinne tulee voida sijoittaa asuntovaunuja. 
 
Muut alueet: 
Käymälä ja isommat jätesäiliöt Holmfjellin pysäköintialueelle. 
Toivotaan opastustaulua vanhaan Birkestrandin lauttarantaan. 
Paremmat pysäköintialueet Pulmangin levähdyspaikalle, käymälän ja jäteastioiden huoltoa. 
Pitkospuut telttailualueen poikki. 
Pysäköinti-/levähdyspaikka ja käymälä Skiippagurran könkäälle (Korselva). 
Alakönkään yläpäähän ja Valjoelle tarvitaan käymälää. 
Bievraan tulee järjestää leirintäalue/matkailuauton paikoitusalue. 
 
Pääsytiet:  
Avata vanhoja kulkureittejä ja pääsyteitä joelle. 
Asettaa matkailijoita varten tienviittoja jokivarteen virallisista pääsyreiteistä joelle. 
Parantaa vammaisten mahdollisuuksia joelle pääsyyn. 
Langnesista Fogdebakkeniin: tarvetta raivata pieniä polkuja joelle. 
Vanha pääsytie Lismajoen könkäälle avattava sellaiseksi kuin se on ollut. 
Lisää pysäköintipaikkoja pääsyteiden yhteyteen. 
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TEEMA: TELTTAILU JA LEIRINTÄ 
 
Suomi Villi leirintä on ongelma ja sitä pitää säädellä. 

 
Kaarasjoki Villi leirintä on ongelma, joka vaatii parempia rutiineja. Leirintää voidaan säädellä asettamalla 

kieltoja tietyille alueille, varsinkin hyvien kalapaikkojen läheisyyteen. Rajoitusten tulee olla 
lievempiä organisoitujen retkien yhteydessä. 
 

Tana Leiriytymiskäytännön tulee olla tiukempaa jokivarressa. 
Villi leirintä kielletään - ohjataan leirintäalueille. 
On saatava kielto villiä leirintää vastaan jokivarressa. 
Villiä leirintää on säädeltävä pää- ja sivujokien varressa. 
Leiriytymisen tulee tapahtua leirintäalueilla. 
Leirintää säädeltävä ja infrastruktuuria kehitettävä. 
Matkailijoiden villiä leirintää säädeltävä. Ohjattava heidät leirintäalueille. 
Matkailijat ohjattava leirintäalueille, mutta paikallisten täytyy voida leiriytyä jokivarteen. 
Matkailijoiden tulee käyttää leirintäalueita, mutta paikallisväestön tulee saada leiriytyä 
vapaasti kalastaessaan. 
Øvre Tanassa tarvitaan majoitus-/leirintämahdollisuuksia 
Matkailijat ohjataan leirintäalueille.  

 
 
TEEMA: RANTAUTUMISPAIKAT 
 
Suomi Tarvitaan lisää rantautumispaikkoja. 

 
Tana Rakennetaan veneluiskia joelle. 

 
TEEMA: MUINAISMUISTOT 
 
Kaarasjoki Rekisteröidään ja hoidetaan kunnassa olevia muinaismuistoja 

Valjoen paikannimien kartoitusta ja käyttöä viitoituksessa tulee jatkaa. 
 

Tana Muinaismuistojenyhteyteen tulee saada opastaulut. 
Norskholmenin vanhat asumusten pohjat tulee säilyttää. 
Paikannimiä ja muinaismuistokohteiden nimiä tulee rekisteröidä. 
Tehdä jokilaakson muinaismuistoista matkailulle tärkeitä nähtävyyksiä. 
Rekisteröidä vesistössä olevia syvänteitä. 
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TEEMA: VEDENLAATU JA SAASTUMINEN 
 
Suomi Vedenlaatu on yksi tärkeimmistä huolehdittavista asioista. Päästölähteet on minimoitava. 

Yleisölle on annettava enemmän tietoa vedenlaadusta.  
Kaarasjoki Kaarasjoella on vain yksi matkailuautojen tyhjennyspaikka. On realistista pelätä, että 

matkailijat tyhjentävät suoraan jokeen ja aiheuttavat paikallista likaantumista. 
Iesjavrissa ja Inarijoessa on leväkasvillisuus lisääntynyt. 
Evankeliumikeskuksen jätepuhdistamo haisee. 
Kesällä on Kaarasjoen sillan luona selvästi näkyvä öljykerros. 
Karigasniemien puhdistamo Suomen puolella ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. 
Kesäisin on Inarijoen sillan yläpuolen vesi Suomen puolella keltaista ja viemärinhajuista. 
Tulva vie mukanaan pyöröpaaleja ja peltoihin kynnetään vakoja, jotka johtavat vettä jokeen. 

Tana Tehdä valmiiksi edellisen moninaiskäyttösuunnitelman Skiippagurran, Pulmangin, Båtengin ja
Levajoen päästöjen puhdistamista koskevat toimenpiteet. Valtion tulee rahoittaa toimen-
piteiden toteutuksen kustannukset. 
Puhdistamoita ja viemäreitä tulee valvoa tehokkaammin. 
Tehokkaampi maatilojen ja yksityisten viemärien päästöjen valvonta. 
Uusia sakokaivoja tarvitaan. 
Puhdistamoiden kunnostusta ja ankarampaa päästöjen valvontaa tarvitaan. 
Kaikissa kunnissa on tarkastettava puhdistamot useammin. 
Valtion rahoitusta tarvitaan jäteveden puhdistukseen molemmin puolin rajaa. 
Lisää puhdistamoita, sekä kunnallisia että yksityisiä. 
Autoihin ympäristöbensiiniä ja katalysaattorit. 
Båtengissa tarvitaan puhdistamoa. 
Informaatiota jokivarressa, miten jokea ja vettä voi varjella. 
Otetaan vesinäytteitä joesta siellä, missä on mökkejä, sekä Norjan että Suomen puolella. 
”Aksjon Tanavassdraget”-toimenpiteitä on jatkettava. 
Tehokkaampi maatilojen ja yksityisten viemärien päästöjen valvonta. 
Muurahaishapon käyttö maataloudessa on kiellettävä. 
Maatalouskaluston peseminen joessa on kiellettävä. 
Gassanjargan kaatopaikan ympäristöstä on otettava näytteitä. Näyteraportti on julkaistava joka 
vuosi. 
Gassanjargan kaatopaikka on siirrettävä pois jokilaaksosta!  
Kaatopaikan ympäristö- ja roskaamisongelmaa on valvottava kesäkaudella. 
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TENOJOEN VESISTÖN VALUMA-ALUE 
 

 
Lähde: A/S Salten Kartdata 2007 
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TENOJOEN VESISTÖN VALUMA-ALUEEN SUOJELUALUEET 
 

 
Lähde: A/S Salten Kartdata 2007  
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