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kivijärven venereitti
opetuskäyttö
viitasaaren reitin suurin järvi, natura 2000 -kohde.

kuvaus
kivijärvi on viitasaaren reitin laaja järvi. Se on lähes 50 km pit-
kä ja parhaimmillaan noin 9 km leveä. järvi on saanut nimen-
sä kivikkoisista rannoista, mutta sieltä löytyvät myös keski-Suo-
men järvialueen laajimmat hiekkarannat. vuonna 1863 järven 
pintaa laskettiin noin 1,5 metriä. kivijärveen laskee vahvasti hu-
muspitoisia vesiä Suomenselän vedenjakajaseudulta. järvi toi-
mii humusaineksen laskeutumisaltaana. Ympäristöhallinnon 
vedenlaadun tarkkailupiste (kivijärvi 50) sijaitsee tervasaaren 
ja lintusaaren välisellä alueella. järveä säännöstellään Hilmon 
voimalaitoksen ja potmonkosken padon avulla.

kivijärven veneilyreitin pohjoisin osa on kinnulassa. merkittyä 
reittiä pitkin voi veneillä kivijärvelle ja kannonkoskelle saakka. 
venereitti on viitoitettu minireimareilla (172 kpl). paikallisväylä 
on 105 km pitkä, ja sen kulkusyvyys vaihtelee 0,9-1,5 metrin vä-
lillä. väyläalue on 16-30 m leveä.

kivijärvi on ruokojärvi. vesikasveista tavallisia ovat mm. nuotta-
ruoho, järvisätkin ja järviruoko. linnustoltaan arvokkainta sel-
kävesialuetta on kivijärven keskinen alue saarineen. rannoilla 
on vanhojen metsien suojeluohjelman kohteita. Hiidenniemi 
on hyvin luonnontilaista, varttunutta sekametsää, jossa on var-
sin monipuolinen lahopuusto, ja alueen läpi virtaavan puron 
varressa kasvaa runsaasti vanhoja, ikääntyneitä haapoja. muita 
vanhan metsän alueita löytyy Huhmarlahden rannalta ja kinnu-
lan puolelta aittolahden luonnonhoitometsästä ja sen lähellä 
olevista saarista sekä rutasaaren aarnialueelta. järven pohjois-
osassa on erinomaiset hauki- ja kuhavedet. kivijärven eteläisim-
mät kirkkaat ja syvemmät selkävedet ovat puolestaan taimen-
veden maineessa, kun taas haukia täytyy etsiä lahdista. oman 
veneen saa laskettua hyvin vesille kinnulan venesatamasta tai 
esimerkiksi Saarenkylältä.

opasteet ja palvelut
veneilykarttaa on saatavissa kivijärven kunnanvirastolla, kirjas-
tossa ja Hannunkiven lomakylässä. veneilykartan on tuottanut 
luontopalvelu jukka Hallberg. metsähallituksen retkikartta.fi-
palvelusta löytyvät kivijärven venereitti, rantautumispaikat, laa-
vut, kodat, suojelukohteet, nähtävyydet ja muut kalastus- ja ret-
kipalvelut. kivijärvelle järjestetään opastettuja melontaretkiä. 
lisätietoa mm. Hannunkiven lomakylästä. riuttasaarella ja kar-
vasaarella on rantautumispaikka, laavu, tulisija ja WC. ne löyty-
vät myös kivisaaresta ja lossivuoresta.

kivijärven venesatamat kinnulassa:
1. keskusta, kinnulanlahden venesatama (kivijärvi): laitu-
ripaikkoja 12 kpl, rantaanvetopaikkoja 26 kpl, laskuluiska 
2.   Saarensalmen venesatama (kivijärvi): laituripaikkoja 8 kpl, 
vierasvenepaikkoja 4 kpl, rantaanvetopaikkoja 10 kpl, laskuluiska 
tiedustelut kinnulan kunnan tekninen toimisto, puh. 044-
4596223.

lähteet
natura 2000 -kohdekuvaus
venereitti: http://www.retkikartta.fi
kivijärven veneilykartta 2008 (http://www.jukkapukka.fi, 
0400246228)
http://www.lomaseutu.fi >tekemistä >kinnula
kivijärvi ympäristöhallinnon internetsivuilla
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