
Kalastaminen Tenolla 

Tenon kalastuksessa on noudattaa aikojen kuluessa muodostuneita käytänteitä ja 
herrasmiessääntöjä. Parhaiten takaat oman ja toisten nautinnon, kun kunnioitat toisten kalastajien ja 
paikallisten ihmisten oikeuksia ja perinteitä. Muista, että vain sinä voit käytökselläsi vaikuttaa 
omaan ja toisten ihmisten viihtyvyyteen. Unohda turhat kiireet ja nauti Tenojokilaakson 
ainutlaatuisista maisemista, ikivanhasta saamelaisesta kulttuuriperinnöstä sekä lohenkalastuksesta! 

Ohessa tiivistettynä keskeiset Teno-periaatteet: 

- Rantakalastajien on syytä huomioida veneellä kalastavat lohenpyytäjät. Tenon 
kalastusperiaatteisiin kuuluu, että rantakalastaja väistää ylävirrasta tulevaa venekalastajaa. 

- Venekalastuksessa Tenojoki on jakautunut aikojen saatossa eri soutupaikkoihin, joilla on 
omat lähtöpaikat. Perinteisesti kalastajat kerääntyvät tietyn soutupaikan yläosaan, josta 
kukin venekunta vuorollaan lähtee kalastamaan. Ylävirrasta tulevan kalastajan on 
rantauduttava jokaisen lähtöpaikan kohdalle omaa soutuvuoroaan odottamaan. 
Soutuvuorolla on huolehdittava siitä, että vene menee hiljalleen alaspäin, jotta rannalla 
vuoroa odottavat pääsevät kohtuullisessa ajassa kalastamaan. Lähtöpaikkoja ei ole yleisesti 
merkitty, mutta Lohirannan alueella lähtöpaikat on merkitty rannalla olevilla kylteillä. 

- Kalastajien on huomioitava rannalla kulkiessaan asuintalot ja niiden pihapiiriin kuuluvan 
kotirauhan noudattaminen. Jokaisen kalastajan on myös huolehdittava jätteidensä 
hävittämisestä asianmukaisesti. 

- Pienten yhteisten asioiden huomioimisella voimme suuresti vaikuttaa omaan ja kanssa 
ihmistemme viihtyvyyteen Euroopan suurimman lohijoen varrella. 

 

Kalastuspaikat Lohirannan lähistöllä 

Lohirannan kohdalla oleva soutupaikka on nimeltään Niittyranta, joka on syvähkö hidasvirtainen 
soutupaikka sekä matalan että korkean veden aikaan. Matalan veden aikaan joen Suomenpuoleinen 
ranta Lohirannan ylöspäin on matalaa eli silloin soutualue on keskivirrassa ja Norjan puolella. 
Moottorilla ajettaessa ajoväylä menee lähellä Norjan rantaa. 

Lohirannasta noin viisi kilometriä ylöspäin on Sirma. Siellä oleva Tuskanminsuvanto on 
matalahko, hidasvirtainen suvanto. Matalan veden aikana kala menee tästä vauhdilla ohi, mutta 
korkean veden aikana ehdottomasti käynnin arvoinen paikka. Suvikoski on hidasvirtainen koski, 
jota vaivaa myös veden mataluus. Maggasuvanto on tasavirtainen matalahko suvanto (1-3 m), 
jonka alaosassa on hyviä ottipaikkoja suurten kivien takana.  

Väyläniemi ja Välimaa ovat edellisiä syvempiä hidasvirtaisia soutupaikkoja. Ottipaikat ovat 
keskellä jokea syvänteiden reunalla. Jegeli (Vaahtokoste) on voimakasvirtainen ja syvä niva, jossa 
keskellä jokea on iso matalikko. Lohi pysähtyy tässä pitemmäksi aikaa, joten soutumiehet ja 
perhostelojat miehittävät tätä seutua kesäkuun lopulla tiiviisti.  

Näiden jälkeen tulee  Lohirannan kohdalla oleva Niittyranta, joka on syvähkö hidasvirtainen 
soutupaikka koko kesäkauden. Kesällä 2013 Niittyranta oli tällä sivulla esitetyistä paikoista 
parhaiten lohta antanut paikka. Matalan veden aikaan joen Suomenpuoleinen ranta Lohirannan 
ylöspäin on matalaa eli silloin soutualue on keskivirrassa ja Norjan puolella. Moottorilla ajettaessa 
ajoväylä menee lähellä Norjan rantaa. 



 

 
Miljoonasuvanto on noin 2 kilometriä pitkä, heikkovirtainen ja matalahko suvanto. Täältä saadaan 
sekä nousukaloja että asentokaloja. Suvanto on helppo soutaa lukuun ottamatta alapuolella olevaa 
Palokoskea, jossa on isoja kiviä ja virta kiihtyy.  

Seuraavan parin kilometrin matkalla ennen legendaarista Alakönkästä ovat vielä Dappal, 
Välisuvanto, Renkku, Savikuoppa ja Nivajokisuu. Dappal on Palokosken alla oleva 
hidasvirtainen syvä suvantomonttu, jossa on asentokaloja. Välisuvanto on matalavetinen isojen 
hiekkasärkien takana oleva nousulohen soutupaikka. Renkku, Savikuoppa ja Nivajokisuu on 
yhtenäinen hidasvirtainen syvä niva-alue, jossa on pysyteltävä aivan Suomen rannan lähellä. 
Keskellä jokea on laaja kaikkien tuntema hiekkasärkkäalue. 

 

 

 


