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Lupaan kuulumaton alue
Vyö hyke 1

"" Autiotupa

%% Vuokrak ä mppä Vyöhyke 1.

Kalas tusvyö hyk k eet:
Vyö hyke 1. Nä ä tä mö jok i: Valtakunnanraja – Opukas jä rvi
Huom. ! Alueella sijaitsee kalas tus k ielto- ja yk sityisvesialueita. 
Lupa-alueeseen kuuluvat vesialueiden rajat voi tarkas taa retk ikartta.fi karttapalvelus ta

Ahven

Harjus

Hauki

TaimenLohi

1565 Näätämöjoki
Inari
Saalis kalat

Siika

Näätämöjoella kalastaminen edellyttää, 
että kalastusvälineet on desinfioitu ja 
desinfioinnista tulee esittää todistus. 
Desinfiointipisteitä, joista saa todistuksen: 
Sevettijärvellä:Peuralammen Champing, 
Näätämö: Raja motelli, Inarin kk:ssä kalasatama,
 Utsjoella Tenojoen varren luvanmyyntipisteet .
Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2004 
antaman asetuksen no.1376/2004 perusteella
 on syöttikalan käyttö onginnassa, pilkkimisessä
 ja viehekalastuksessa ehdottomasti kielletty
 Ylä-Lapin kunnissa (Inari, Utsjoki, Enontekiö).

Kalastusaika:1.6 - 31.8. 
Alamitat:
Lohi 30 cm 
Yli 60 cm naaraslohet vapauettava 1.8. alkaen
Harjus 35 cm
Kaikki taimenmuodot 50 cm
Saaliskiintiö:
Lohi ja taimen                      1 kala / lupa

Turvaa tuleva saaliisi, muista antaa 
saalispalaute luvan päätyttyä osoitteessa:
www.tuikki.fi
Kalastusalueet kartalla:
www.retkikartta.fi
Lisätietoa:
www.eraluvat.fi
www.inarinkalastusalue.fi
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Lup a a n  kuuluma to n  a lue
Vyöhyke 1.
Vyöhyke 2.
Vyöhyke 3.

Vyöhyke 2.

Vyöhyke 3.

Vyöhyke 1.

Ka la stusvyöhykkeet:
Vyöhyke 1. Näätämöjoki: Va lta kun n a n  ra ja   – Op uka sjärvi
Vyöhyke 2. Silisjoki: Op uka sjärvi – Alimma in en  Silislomp o lo
Vyöhyke 3. Näätämöjoki: Op uka sjärvi–Iijärvi, Va ijoki:
 Ala ra ja  etrs35tmfin  P: 7698741 I: 523356 - Va ijoki Nikula sjokisuuhun
Huo m. ! Alueella  sija itsee ka la stuskielto - ja  yksityisvesia lueita . 
Lup a -a lueeseen  kuuluva t vesia lueiden  ra ja t vo i 
ta rka sta a  retkika rtta .fi ka rtta p a lvelusta

m
Vyöhyke 3, Vaijoki


