
KOLOVEDEN KALASTUSALUEEN VIEHEKALASTUSLUPA 
Viehelupa-alue 

Koloveden viehelupa-alue sijaitsee Saimaalla Enonveden, Joutenveden ja Koloveden alueella. 

Alue rajoittuu Oravin pohjoispuolisiin vesiin, itään Joensuun reitillä mentäessä Hanhivirtaan ja  

pohjoisessa Heinäveden reitillä Pilpankoskeen. Viehelupa-alueen pinta-ala on n. 9000 ha. 

LUPAEHDOT: 

- 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 henkilö. 

 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 enintään kolmea (3) kärkeä esimerkiksi siten, että 

käytetään yhtä kolmihaarakoukkua tai kolmea yksihaarakoukkua vapautettavien kalojen 

vioittumisen vähentämiseksi. 

Lupahinnat vuonna 2014: 

Vuosilupa 60 € -Lisäviehe vuosiluvalle 10 €/kpl, max 4 kpl 

7 pv lupa  30 € -Lisäviehe 7 pv:n luvalle 5 €/kpl, max 4 kpl 

Vuosilupa heittokalastamiselle 20 €, sis. enintään 2 viehettä (voi vetää veneen perässä). 

Erillisistä matkailuyrittäjän luvista ja kilpailuluvista voi olla yhteydessä kalastusalueen 

isännöitsijään. 

 



Lupamyynti: 

TILISIIRTO:  KOLOVEDEN KALASTUSALUE 

  FI02 5650 1820 0000 99 

Maksukuitin viestikohtaan: KOLOVEDEN VIEHELUPA-ALUE 

  Luvan haltija, asuinpaikka, lupatyyppi ja luvan alkamisaika. 
  Esimerkiksi: Matti Meikäläinen, Juva, vuosilupa 2014. 

 

Pidä lupa mukana kalastaessasi! 

Uistellessa pitää tarkkailla vesialuerajoja, ettei uistella luvattomilla vesillä.  

Lupa-alueen kartta on saatavana luvanmyyntipisteistä. Nettikartta aukeaa Koloveden 

kalastusalueen sivuilla www.kolovedenkalastusalue.fi ja osoitteessa www.kalakortti.com. 

 

Muut luvanmyyjät: 

ENONKOSKI: Kukka- ja SekatavaraPuoti Kodinhelmi, Enonkoskentie 7 T, Puh. 045-265 6161 

HEINÄVESI: Neste huoltoasema, Kermantie 3, Puh. 0400-456 124 

VARKAUS: Minnan Vapa ja Viehe, Relanderinkatu 71, Puh. 015-366 9191 

KANGASLAMPI: Kangaslammin yhteispalvelupiste, Kangaslammintie 5, Puh. 020 63411 

SAVONLINNA: Turusen verkkoliike, Olavinkatu 41, Puh. 015-532 608 

ORAVI: Saimaan Eräpalvelu Oravi Oy, Kiramontie 27, Puh. 015-647 290 

www.kalakortti.com (nettimyynti) 

 

RAJOITUKSET : 

Kalojen alamitat ja rauhoitusajat 

 Järvilohi 60 cm * saimaannieriä rauhoitettu koko vuoden 

 Järvitaimen 60 cm * harjus rahoitettu  1.4.-31.5. 

 Kuha  45 cm 

 Harjus 35 cm 

 

http://www.kolovedenkalastusalue.fi/
http://www.kalakortti.com/
http://www.kalakortti.com/


 

 

 

 

 

 


