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suonteen veneiLY

opetuskäyttö

puhdasvetinen suonteen järvi tarjoaa hienot puitteet venei-
lyyn sekä kauniin järviympäristön tutkimiseen ympärivuotises-
ti. pohjoisosa natura 2000 -aluetta.

kuvaus
suontee on noin 38 km pitkä järvi ja kuuluisa puhtaudestaan 
sekä kauneudestaan. se on suhteellisen matala, kirkasvetinen 
järvi Joutsan, Hirvensalmen ja pertunmaan kuntien alueella. 
se on suomen 34. suurin järvi, pinta-ala on 149 km². saaria jär-
ven alueella on 534. suontee on kymijoen vesistön sysmän rei-
tin latvajärvi ja jakautuu pohjois- ja eteläosaan. Järven suurim-
mat selät ovat saposelkä, kataatselkä, Hautoselkä, kämpinselkä 
ja kotkatselkä.

Järveä ympäröivät loivapiirteiset rehevät metsäalueet. suon-
teen eteläosa eli Ylä-suontee on luonnontilaisempi kuin suon-
teen pohjoisosa. kohde on runsaasti kallioisia pikkusaaria kä-
sittävä kokonaisuus. Rannat ovat huomattavassa määrin kallio-, 
lohkare- ja kivikkorantoja. alavimmilla rannoilla on myös hiek-
karantoja.  

vesialueen kuikkakanta on suomen tiheimpiä, ja matalat selät 
ovat erittäin tärkeitä linnuston levähdysalueita. Rajaukseen si-
sältyy myös muutamia lokkiluotoja, joilla pesii mm. yksittäisiä 
selkälokkipareja ja pieni kalatiirayhdyskunta. Rajauksen met-
sät ovat vanhoja luonnontilaisia lehtipuuvaltaisia metsiä, jotka 
ovat tärkeitä mm. linnuston suojelussa. merkittäviä levähtäjä-
määriä vesialueilla ovat mm. 170 laulujoutsenta, 420 isokoske-
loa, 160 sinisorsaa ja 60 haapanaa.

käyrässaari on yksi suonteen lukuisista saarista. se on ollut asu-
tettu ainakin 1700-luvulta alkaen. käyrässaaren tilan pihapiiri 
edustaa 1700- ja 1800-lukujen talonpoikaistilaa, joka on elänyt 
saaressa omavaraistaloudessa. pihapiirissä sijaitsee runsaas-
ti erilaisia rakennustyyppejä 1700- ja 1800-luvuilta. pääraken-
nuksen tupa on 1700- ja 1800-lukujen vaihteesta, mutta sitä on 
jatkettu perinteisellä tyylillä 1950-luvulla. sulka- ja olkanurkil-
la salvotut hirsiset aitat ovat 1700-luvulta, myöhempi osa on il-
meisesti vuodelta 1799. näiden lisäksi pihassa on navetta, yk-
sittäisiä aittoja, 1700-luvulla rakennettu riihi, sauna, edelleen 
käyttökunnossa oleva vanha paja esineistöineen ja vaja.

opastus ja retkipalvelut
alueesta on olemassa oma veneilykartta, jossa on kattavat tie-
dot alueen majoitus- ja maihinnousupaikoista sekä veneen ve-
sillelaskupaikoista.

saavutettavuus ja varusteet
tarvitset joko kanootin tai veneen, että pääset tutustumaan 
alueen eri osiin.
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