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1. VIEHELUPA-ALUEEN PERUSTAMINEN JA TAVOITTEET
Koloveden kalastusalueella ei ole ollut aikaisemmin viehelupa-aluetta. Vesialueiden
omistus on pirstaleista ja alueelta on puuttunut osakaskuntien yhteinen viehelupa-alue.
Metsähallitus on myynyt valtion vesialueille viehelupaa ja osakaskunnat omille vesialueille.
Lisääntyneen virkistyskalastusharrastuksen ja kesäasukkaiden kasvanut määrä on luonut
kysyntää

yhtenäiselle

viehelupa-alueelle

Enonveden,

Joutenveden

ja

Koloveden

keskeisille osille. Koloveden kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman 2013–2017 yksi
keskeisistä toimenpiteistä on kalastuksen kehittämisen osalta alueen luvanmyynnin
kehittäminen, lupien saatavuuden parantaminen ja yhteislupamyyntiin pyrkiminen.
Enonveden, Joutenveden ja Koloveden vesialueen omistus on jakautunut noin 31
osakaskunnan, yksityisveden ja valtion vesialueiden kesken. Vesialueen pinta-ala on noin
20 000 hehtaaria (kuva 1). Osakaskuntien vesialueilla viehekalastuksen osalta on ollut
kirjavia kalastussääntöjä ja kalastuslupien myynnin järjestämisessä on ollut paikoin
vaikeuksia.
verrattuna

Kalastajien kannalta pirstaleiset alueet eivät ole toimivia tai kiinnostavia
yhtenäisiin

ja

laajoihin

lupa-alueisiin.

Osakaskuntien

yhteistoiminnan

käynnistämiseksi ja yhteisen viehelupa-alueen perustamiseksi käynnistettiin neuvottelut
osakaskuntien ja Koloveden kalastusalueen kanssa keväällä 2013. Samalla tiedusteltiin
osakaskuntien alustavaa suhtautumista yhteisen viehelupa-alueen perustamisesta ja
alustavan

arvion

mukaan

myönteisellä

kannalla

oli

noin

11 000

ha

keskeiset

osakaskunnat, että hanketta päätettiin jatkaa ja perustaa Kolovedenkalastusalueen
osakaskuntien viehelupa-alue.

Kuva 1. Enonveden, Joutenveden ja Koloveden alueen osakaskunnat perustettavalla viehelupa-alueella.

Koloveden viehelupa-alueeseen kuuluvat ne osakaskunnat, jotka antavat vesialueita
viehekalastusluvan käyttöön ja luovuttavat sopimuksen mukaisesti kalastuslupatuloja
käytettäväksi alueen kalakantojen hoitoon, lupamyynnin järjestämiseen sekä palvelujen
rahoittamiseen. Kalastusalueen hallinto hoitaa lupa-alueen hallinnoinnin osakaskuntien
valtuuttamilla sopimuksilla.
Viehelupa-alueen tavoitteena on lisätä osakaskuntien välistä yhteistyötä ja lupamyyntiä
sekä edistää suunnitelmallista kalastuksen järjestämistä ja kalakannan hoitoa yhtenäisellä
alueella. Tavoitteena on edistää valikoivaa kalastusta.
Valikoivan kalastuksen ja kalastuksen säätelyn tavoitteena on turvata luontaisesti
lisääntyvien kalalajien lisääntyminen, lisätä istutusten tuottoa ja edistää vetovoimaisten
kalakantojen kehittymistä. Kuhakantoja kalastetaan niin, että luontaisesti lisääntyvä
kuhakanta säilyy elinvoimaisena ilman mittavia istutuksia. Kalastusta varten tehtävissä
järvilohen ja järvitaimenen istutuksissa käytetään vain rasvaeväleikattuja poikasia.
Rasvaevättömien järvitaimenen ja –lohen saaliskalojen koko pyritään nostamaan yhteisillä
toimenpiteillä 3 – 5 kg. Uhanalaiset lohikalakannat, rasvaevälliset järvilohet ja järvitaimenet
rauhoitetaan kalastukselta vuodesta 2015 alkaen.
Istutettujen vaelluskalojen (järvilohi ja –taimen) osalta pyritään siihen, että kalastajat
maksavat yhdessä niiden lajien kalastuksesta ja noin puolet tuloista palautetaan
istutuksilla takaisin osakkaiden ja muiden kalastajien kalastusta varten. Samalla kehitetään
kalastukseen

ja

luontomatkailuun

liittyviä

palveluja

yhteistyössä

Koloveden

kalastusalueen, kuntien, kyläyhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Koloveden viehelupa-alue on perustettu EU:n osarahoitteisen kestävän kalastuksen ja
luontomatkailun

kehittämishankkeen

avustuksella

yhteistyössä

kalastusalueen ja Etelä-Savon kalatalouskeskuksen kanssa.

Kuva 2. Järvilohen ja taimenen tunnistaminen toisistaan on vaikeaa.

osakaskuntien,

Kuva 3. Järvilohen kasvu on huimaa Kermajärvessä. Saimaalla järvilohi painaa kahden kasvukauden jälkeen 2,0
– 3,6 kg, kun Kermajärvessä samaan aikaan jo 4 - 5 kg.

Kuva 4. Heinävedenreitillä ja Saimaalla järvitaimenen kasvussa on yksilöitten välillä suuria eroavuuksia.
Yleisesti ensimmäisen kasvukauden jälkeen 35 – 45 cm, toisen kasvukauden jälkeen 40 – 55 cm (0,7 kg – 2 kg ja
kolmannen kasvukauden jälkeen 50 – 65 cm (1,5 kg – 3,4 kg) sekä neljännen kasvukauden jälkeen 60 – 75 cm
(2,7 kg – 5 kg).

Kuva 5. Petokalavaiheessa olevien kuhien kasvu Kolovedellä suomunäytteiden perusteella.

2. VIEHELUPA-ALUEEN HALLINNOINTI, RAHOITUS SEKÄ PANKKITOIMINTA
Osakaskunnat tekevät päätökset, joilla ne luovuttavat vieheluvalla tapahtuvan kalastuksen
järjestämisen,

valvonnan

ja

siitä

perittävien

maksujen

keräämisen

Koloveden

kalastusalueelle (selvittelysopimus liite 1). Osakaskunnan omalla vesialueella sen omilla
luvilla, pyydysten yksiköintiin tai erillislupiin perustuvasta kalastuksesta ja maksuista
päättää aina osakaskunta kokouksissaan tai säännöissään.
Viehelupa-alue aloittaa lupamyynnin 1.6.2014. Osakaskuntien edustajista koostuva
työryhmä laatii kyseisen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka on viehelupa-alueen
perustamiseksi vaadittavien selvittelysopimusten lähtökohtana. Jatkossa vuosittaiset
hallinnolliset tehtävät hoitaa Koloveden kalastusalueen hallitus tai sen nimeämä erillinen
viehelupa-alueen hoitokunta. Lupa-aluetta koskevia päätöksiä (äänioikeus) jatkossa voivat
tehdä kalastusalueessa vain ne osakaskuntien edustajat jotka ovat luovuttaneet alueitansa
viehelupa-alueeseen.

Vuosittaisesta lupamyynnistä vähennetään lupamyynnin kulut ja mahdolliset muut
välttämättömät kulut. Jäljelle jäävästä nettotulosta käytetään 70 % istutuksiin ja 30 %
hallinnon päätösten mukaisesti esim. lupa-alueen palvelujen kehittämiseen, osakaskuntien
erillisiin hankkeisiin, veneenlaskuluiskien omarahoitukseen tai muihin käyttötarkoituksiin.
Vuosittain palautetaan 50 % vesialueen omistajille pinta-alan mukaisesta osuudesta,
jos osakaskunta pyytää palautusta kalastusalueelta. Lisäksi osakaskunta voi saada
hankkeisiin yhteislupa-alueen tuloista (hallinnon päättämästä 30 % osuudesta) avustuksia
erillisen hakemuksen perusteella.
Viehelupa-alue käyttää Koloveden kalastusalueen tiliä, toiminnantarkastajia ja hallintoa.
Kalastusalueen hallitus tai hallituksen nimeämä viehelupa-alueen hoitokunta laatii
vuosittain tulo- ja menoarvio, toimintasuunnitelman sekä käsittelee tilit ja nimeää
viehelupa-alueen puheenjohtajan. Kalastusalueen yleinen kokous käsittelee vuosittain
viehelupa-aluetta koskevat asiat, kuten muutkin kalastusalueen toimintaan kuuluvat asiat.
Viehelupa-alueen päätöksenteosta vastaa kalastusalueen hallitus tai hallituksen nimeämä
viehelupa-alueen hoitokunta. Hoitokuntaan voi kuulua viehelupa-alueeseen kuuluvien
osakaskuntien edustajia (äänioikeus) ja hoitokunnan nimeämiä ulkopuolisia jäseniä, joilla
ei ole kuitenkaan äänioikeutta kokouksissa.

3. KALAKANNAN ISTUTUS- JA HOITOSUUNNITELMA SEKÄ SEURANTA
Kolovesi on kalataloudellisesti erittäin tuottava ja monipuolinen kalaston suhteen. Veden
laadun suhteen se on erinomainen. Hauki- ja kuhakannat menestyvät erinomaisesti ja
runsaiden ravintovarojen (kuore, ahven särki) vuoksi. Kolovesi on tärkeä vaellusreitti
Heinävedenreitin uhanalaiselle järvitaimenelle ja Saimaan järvilohen syönnös- ja
kutuvaelluksen

osalta.

Laajat

syvännealueet

ja

runsaat

muikkukannat

tarjoavat

erinomaisen kasvuympäristöt lohikalakannoille.
Tässä laskelmassa ei ole otettu huomioon mahdollisesti osakaskuntien tai kalastusalueen
omien varojen käyttämistä Koloveden yhteisistutuksiin. Laskelma toimii vain suuntaa
antavana

ohjeena

ja

tavoitteena

viehelupa-alueen

nettotulojen

jakamisesta,

istutusmääristä ja -lajeista. Viehelupia myydään vuosittain arviolta 5 000 – 10 000 eurolla.
Lupamyynnin järjestämisen ja välttämättömien kulujen vähentämisen jälkeen arvioidaan
jäävän nettotuloa 4 000 – 8 000 euroa. Istutuksiin kohdennetaan nettotuloista 70 %,

vuosittain 2 000 – 5 600 euroa riippuen siitä jättääkö osakaskunnat 50 % osuuden suoraan
istutuksiin. Lupa-alueen kehittämiseen, osakaskuntien erillisiin hankkeisiin tai muihin
hallinnon päättämiin käyttötarkoituksiin jää vuosittain (30 %) 1 200 – 2 400 euroa.
Koloveden kalastusalueen kuhakanta on tällä hetkellä hyvä. Kuhaistutuksia voidaan
toteuttaa osakaskuntien varoilla tai viehelupa-alueen tuloilla tulevaisuudessa, jos
kuhakannassa tapahtuu olennaisia muutoksia. Tavoitteena on luontaisesti lisääntyvä
kalastusta kestävä kuhakanta. Istutuksissa käytetään rasvaeväleikattuja 3-vuotiaita
järvilohen ja järvitaimenen vaelluspoikasia tai istutetaan ylävesille 2-vuotiaita poikasia
keväällä tai istutukset tehdään viivästettynä istutuksena. Kalastusalueelle olisi syytä
nimetä istutusten koordinaattori, joka hoitaisi istutukset. Mikäli osakaskunnat lähtisivät
laajasti mukaan yhteisiin istutuksiin, kannattaisi kalastusalueen solmia kalankasvattajien
kanssa toimitussopimuksia, jolloin poikasten saanti olisi varmaa ja hinta kilpailukykyinen.
Kolovedellä vaelluskalojen istutusmäärät voisivat olla yli 15 000 kpl ilman että niillä olisi
vaikutusta alueen muikkukantoihin. Viehelupa-alueen istutusmäärä on vaatimaton,
mutta säännöllinen lisä muiden istutusten kanssa. Vuosittainen istutusmäärä on
riippuen istukkaiden koosta 1 000 – 2 000 kpl järvitaimenta ja -lohta. Nieriän
istuttamista pohditaan tulevaisuudessa, jos lajin elvytystoimet tuottavat tulosta, kanta
voimistuu kalastusta kestäväksi ja sen kalastaminen tulee mahdolliseksi poikkeusluvalla.

Vaelluskalan poikaset vaeltavat ”veden mukana” ensimmäisen kesän aikana etsien hyviä
muikkuvesiä jopa 100 – 200 km päähän istutuspaikasta. Tämän vuoksi viehelupa-alueen
istutukset

kannattaa toteuttaa

ylävesille,

esim.

Pilpankoskesta

tai Vaaluvirrasta.

Kalanpoikasten istutukset pyritään tekemään 1 - 2 paikasta vuosittain ja istutuspaikkoja
voidaan vaihdella eri vuosina. Koloveden alueelle saa istuttaa vain Vuoksen kantaa olevia
järvitaimenen poikasia ja geenihuollettuja järvilohen poikasia. Poikasten hankinnan ja
istutusten toteuttamisen osalta edellytetään eri lajien istutustutkimusten mukaisia parhaita
poikasten viljely- ja käsittelytapoja. Tavoitteena on istutusten tuloksellisuuden jatkuva
parantaminen.
Perinteisesti

vaelluskalojen

poikaset

kasvatetaan

pyöreissä

lasikuitualtaissa

tai

luonnonaltaissa, joissa virtaus ja vedenkorkeus ovat vakiot. Kaloilla ei ole suojapaikkoja
altaissa. Poikaset istutetaan toukokuussa suoraan istutusvesistöön. Menetelmä on
vaivaton ja eniten käytetty.

Vaihtoehtoisista istutus- ja kasvatusmenetelmistä. Viivästettyä istutusta tutkitaan ja
kokeillaan mm. Puulaveden kalastusalueella. Siinä järvilohen poikaset siirretään
toukokuun alussa istutusvesistössä olevaan kasvatuskassiin ja ruokitaan noin kuukauden
ajan. Tämän jälkeen, veden lämpötilan noustessa 10 – 12 asteeseen kalat vapautetaan.
Menetelmällä pyritään lisäämään istukkaiden jäämistä istutusvesistöön ja vähentämään
niiden

vaeltamista

kauaksi alavesille.

Lisäksi viivästetty istutus lisää poikasten

ravinnonsaantia ja selviytymistä. Virike-kasvatettuja poikasia tuotetaan altaissa, joissa
virtaus ja vedenkorkeus muuttuu

toistuvasti sekä altaiden pohjalla on kaloille

suojapaikkoja. Virike-kasvatettujen poikasten menestyminen luonnonvesissä on ollut
huomattavasti

korkeampi

kuin

perinteisiä

kasvatusmenetelmien

poikasilla.

Virike-

kasvatettuja poikasia on saatavilla Etelä-Savossa vuodesta 2014 alkaen.
Istutuksen onnistumista ja tuottoa sekä kalastuksen säätelyn vaikutuksia seurataan
vesialueen osakkaiden ja kalastajien kokemusten kautta.

Kuva 5. Järvilohien vaellukset ja kasvu, istutuspaikkana Haukiveden Härmäniemi (Varkaus).

Kuva 6. Järvitaimenten vaellukset ja kasvu, istutuspaikkana Haukiveden Härmäniemi (Varkaus).

Kuva 7. Järvilohen vaellukset ja kasvu, istutuspaikkana Kermajärvi (Heinävesi)

Kuva 8. Järvitaimenen vaellukset ja kasvu, istutuspaikkana Hyypiänniemi Enonkoski.

4. KALASTUSLUPIEN MYYNTI JA LUPA-ALUEEN MARKKINOINTI

Viehelupa-alueen kohderyhmä on vesialueen osakkaat ja paikkakunnalla asuvat kalastajat
sekä satunnaiset matkailijat. Lupa-alueen ja lupamyynnin tiedot löytyvät sähköisesti
Koloveden kalastusalueen Internet-sivuilta www.kolovedenkalastusalue.fi Koloveden
kalastusalueen sivut linkitetään seuraaville internet sivuille:
-

Savonlinnan kaupunki: www.savonlinna.fi

-

Varkauden kaupunki: www.varkaus.fi

-

Heinäveden kunta: www.heinavesi.fi

-

Rantasalmen kunta: www.rantasalmi.fi

-

Enonkosken kunta: www.enonkoski.fi

Viehekalastuslupia myydään internetissä osoitteessa www.kalakortti.com ja paikallisissa
myyntipisteissä, sekä kalastaja voi maksaa luvan suoraan Koloveden kalastusalueen tilille
FI02 5650 1820 0000 99. Maksukuitin viestikohtaan luvan haltija, asuinpaikka, lupatyyppi
ja alkamisaika. Esimerkiksi Matti Meikäläinen, Juva, vuosilupa 2014. Paikalliset
myyntipaikat ovat:
-

Saimaan Eräpalvelu Oravi Oy, Oravi

- Neste Oil –huoltoasema, Heinävesi

-

Minnan Vapa ja Viehe, Varkaus

- Turusen verkkoliike, Savonlinna

-

Kangaslammin yhteispalvelupiste

- Kukka- ja sekatavarapuoti Kodinhelmi,

Enonkoski

Kuva 9. Järvitaimen on uhanalainen vaelluskala ja vain istutuksilla saadaan kalastettavia kantoja

5. LUPA-ALUEEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN
Suunnitelmassa on esitetty keskeiset toimenpiteet ja palvelut, jotka hanke rahoittaa tai
järjestää yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Jatkossa alueen kehittämistä
jatkaa viehelupa-alueen hallinto ja kalastusalue, osakaskunnat, kunnat ja kyläyhdistykset.
Jatkossa viehelupa-alue käyttää osan lupatuloista saaduista varoista lupa-alueen
palveluihin kehittämiseen. Hanke tekee ja rahoittaa yhteistyössä hoitokunnan kanssa
seuraavat palvelut:


Laatii hoitokunnan kanssa ja kustantaa aluetta koskevan käyttö- ja
hoitosuunnitelman sekä osakaskuntien päätöksien saamiseksi osakaskuntien
kokousjärjestelyjä, toteuttaa Etelä-Savon kalatalouskeskus.



Kustantaa lupa-aluekartan A3-koko 1 000 kpl ja sähköinen versio
www.kolovedenkalastusalue.fi sivuille.



Tiedotevihkonen kalastajille 1 000 kpl sekä sähköisesti
www.kolovedenkalastusalue.fi sivuille.



Veneenlaskuverkoston kehittämissuunnitelma ja siihen liittyvät neuvottelut.



Heinäveden - Koloveden alueen peto- ja vaelluskalakantojen kestävän
kalastuksen –ohjelman.

6. LUPA-ALUEEN MAKSUT JA EHDOT
Vieheluvalla tapahtuvasta kalastuksesta päättää viehelupa-alueen hallinto osakaskuntien
valtuuttamana.

Osakaskuntien

omilla

alueilla

osakaskunnan

vieheluvalla

tai

pyydysyksiköillä tapahtuvasta kalastuksesta päättää osakaskunta. Molempia koskee myös
Koloveden kalastusalueen päätökset, jotka tulee ottaa huomioon lupaehdoissa.
Viehelupa-alueen päätökset viehekalastuksen järjestämisestä 1.6.2014 alkaen:


Kalastaja sitoutuu noudattamaan kalastusluvan ehtoja lunastamalla
kalastusluvan.



Viehelupa oikeuttaa heitto- ja vetouisteluun korkeintaan 6 viehettä käyttäen,
lisäksi voi lunastaa korkeintaan 4 lisäviehelupaa.



Yrittäjälupa on tarkoitettu kalastusmatkailuyrittäjälle ja oikeuttaa käyttämään
korkeintaan 10 viehettä.



Kalastuslupa on henkilökohtainen eli veneessä on oltava vähintään yksi
luvan lunastanut henkilö.



Rasvaevälliset järvitaimenet ja –lohet on vapautettava 1.5.2015 lähtien
luonnonkantojen elvyttämiseksi ja monimuotoisten viljelykantojen
ylläpitämiseksi.



Järvitaimenen ja järvilohen alamitta on 60 cm, kuhan alamitta on 45 cm.



Saaliskiintiö on 3 rasvaevätöntä lohikalaa per vuorokausi per luvan
lunastanut kalastaja.

Muita ohjeita kalastukseen


Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan ne
riittävän usein alamittaisten kalojen vapauttamiseksi ja häiritsemättä
vesiliikennettä.



Rantakiinteistöjen osalta vältä kalastusta 100 m lähempänä kiinteistöjä.



Kalastus on kielletty 50 m lähempänä selvällä merkillä varustettua seisovaa
pyydystä.



Vieheissä suositellaan käytettäväksi korkeintaan kolmea koukkua
vapautettavien kalojen vioittumisen vähentämiseksi.

Vieheluvan hinta 1.6.2014 alkaen:


Vuosilupa 60 €



7 pv lupa 30 €



Lisäviehe, vuosiluvalle 10 € kpl ja 7 pv luvalle 5 € kpl.



Yrittäjälupa 150 €/vuosi, myöntää isännöitsijä hakemuksesta.

Lisäksi myydään vuosilupaa heittokalastuslupaa (heitto- ja vetouisteluun) 20 €, sis
enintään 2 viehettä. Lupaehdot samat kuin vieheluvassa.

7. KALASTUKSEN VALVONTA
Toimiva valvonta on tärkeä osa kalavesien hoitoa. Valvonnalla varmistetaan, että
kalastuksessa noudatetaan kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä ja että
kalastavat henkilöt ovat lunastaneet tarvittavat luvat.
Kalastuksen valvontaa saa tehdä henkilö, joka on suorittanut hyväksyttävästi kalastuksen
valvojan kokeen ja ELY-keskus, jonka alueella henkilön kotikunta sijaitsee, on hyväksynyt
hänet

kalastuksen

valvojaksi.

Sen

lisäksi

valvojalla

pitää

olla

kalastusalueen,

osakaskunnan, vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan valtuutus valvottavalle
vesialueelle.
Viehekalastusalueen kalastuksen valvontaa vapakalastuksen osalta voi suorittaa;


Kalastusalueen tai osakaskuntien nimeämät valvojat



Metsähallituksen erävalvojat ja poliisi

SELVITTELYSOPIMUS
1. Tällä sopimuksella tarkoitetaan kalastuslain 64 §:n 2 momentin mukaista selvitystä.
2. Sopimusosapuolia ovat:

Koloveden kalastusalue ja kalastusoikeuden haltijana

________________________________________________ osakaskunta, kiinteistötunnus
_________-__________-_________-__________.

3. Sopimusosapuolten tarkoituksena on Koloveden viehekalastusalue –nimisen kalataloudellisesti
yhtenäisen

viehekalastuslupa-alueen

perustaminen,

viehekalastuksen

järjestäminen

ja

kalavesien hoito. Kalastuslupa-alueen muodostavat sopimuksen liitteenä olevien osakaskuntien
vesialueet.

4. Kalastusoikeuden haltija on ______pnä _____________kuuta vuonna ___________ päättänyt
valtuuttaa kalastusalueen perustamaan kohdassa 3 tarkoitetun kalastuslupa-alueen ja
huolehtimaan sen toteuttamisesta, sekä päättänyt siirtää kalastusalueelle tässä sopimuksessa
jäljempänä tarkemmin määrätyillä ehdoilla ja laajuudessa kalastuksen järjestämisen seuraavilla
karttaliitteeseen merkityillä vesialueilla:

5. Kohdan 4 mukaisesti siirretyn kalastuksen järjestämistehtävän rajaamiseksi, suoritustavan
täsmentämiseksi sekä tulojen ja kustannusten jakamiseksi sovitaan seuraavaa.

a) Kalastusalueen hallitus päättää kalastuslupa-alueen perustamisesta ja sen lopullisesta
rajaamisesta

sekä

kalastuksen

järjestämisestä

yhteiseen

lukuun

myymällä

viehekalastuslupia koko lupa-alueelle.

b) Kalastusalue huolehtii lupien myynnistä, markkinoinnista ja muista lupa-alueeseen liittyvistä
toimista siten kuin jäljempänä määrätään.

c) Kalastusluvat ovat viehekalastuslupia, jotka oikeuttavat harjoittamaan heitto- ja vetouistelua.
Vetouistelua varten lupa voidaan myöntää useammalle vieheelle.

d) Kalastusluvat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää toiselle.
e) Kalastusalueen hallitus päättää lupahinnat vuosittain.
f) Kalastusalue voi myöntää erikseen lupia kilpailutoiminnan järjestäjille ja matkailuelinkeinon
harjoittajille.

6. Kalastuslupien myynnistä ja markkinoinnista huolehtii kalastusalueen hallitus tai isännöitsijä.
Tarvittaessa lupien myynti voidaan siirtää kolmannen osapuolen tehtäväksi.

7. Kalastuslupien myynnistä kertyneistä varoista (nettotuloista) käytetään 70 % istutuksiin ja 30 %
hallinnon päätösten mukaisesti esim. lupa-alueen palvelujen kehittämiseen, osakaskuntien
erillisiin hankkeisiin, veneenlaskuluiskien omarahoitukseen tai muihin käyttötarkoituksiin.
Vuosittain palautetaan 50 % vesialueen omistajille pinta-alan mukaisesta osuudesta, jos
osakaskunta pyytää palautusta kalastusalueelta. Lisäksi osakaskunta voi saada hankkeisiin

yhteislupa-alueen tuloista (hallinnon päättämästä 30 % osuudesta) avustuksia erillisen
hakemuksen perusteella.

8. Kertyneet varat käytetään kalavesien hoitoon viehekalastusalueella. Luvan myyntituloja voidaan
tarvittaessa myös käyttää luvanmyynti-, markkinointi- ja viehealueen hallinnointikuluihin sekä
mahdollisiin viehealueen karttoihin.

9. Kalastusalue

huolehtii

viehelupa-alueen

hoitotoimenpiteistä

kalastusalueen

käyttö-

ja

hoitosuunnitelmassa mainituin toimenpitein.

10. Kalastusalueen hallitus huolehtii, että luvanostaja saa asianmukaisen lupatodistuksen, tiedot
lupaehdoista ja lupa-alueen kartan.

11. Tämä sopimus velvoittaa kalastusaluetta valvomaan sopimusalueella sopimuksen mukaista
kalastusta.

12. Osakaskunta voi tämän sopimuksen estämättä myydä myös tässä sopimuksessa tarkoitettuja
kalastuslupia omalle vesialueellensa. Osakaskuntien omilla kalastusluvilla tai pyydysyksiköillä
tapahtuvasta viehekalastuksesta osakaskunnan alueella päättää edelleen osakaskunta.

13. Tämä sopimus tulee voimaan ___ . ____ . __________ ja jatkuu kalenterivuoden kerrallaan,
ellei sitä irtisanota 31.1 mennessä.

_______________________________________________
paikka

_____._____. ________
päivämäärä

Koloveden kalastusalueen puolesta _______________________________________________
allekirjoitus

______________________________________________
paikka

_____._____.__________
päivämäärä

____________________________osakaskunnan puolesta _____________________________
allekirjoitus
Liite 1.
-

Kartta sopimusalueesta, osakaskunta.

