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Kuva: http://www.kinnula.fi

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Kivijärven venereitti
Opetuskäyttö
Viitasaaren reitin suurin järvi, Natura 2000 -kohde.

Kuvaus
Kivijärvi on Viitasaaren reitin laaja järvi. Se on lähes 50 km pitkä ja parhaimmillaan noin 9 km leveä. Järvi on saanut nimensä kivikkoisista rannoista, mutta sieltä löytyvät myös Keski-Suomen järvialueen laajimmat hiekkarannat. Vuonna 1863 järven
pintaa laskettiin noin 1,5 metriä. Kivijärveen laskee vahvasti humuspitoisia vesiä Suomenselän vedenjakajaseudulta. Järvi toimii 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 välillä. Väyläalue on 16-30 m leveä.
Kivijärvi on ruokojärvi. Vesikasveista tavallisia ovat mm. nuottaruoho, järvisätkin ja järviruoko. Linnustoltaan arvokkainta selkävesialuetta on Kivijärven keskinen alue saarineen. Rannoilla
on vanhojen metsien suojeluohjelman kohteita. Hiidenniemi
on hyvin luonnontilaista, varttunutta sekametsää, jossa on varsin monipuolinen lahopuusto, ja alueen läpi virtaavan puron
varressa kasvaa runsaasti vanhoja, ikääntyneitä haapoja. Muita
vanhan metsän alueita löytyy Huhmarlahden rannalta ja Kinnulan puolelta Aittolahden luonnonhoitometsästä ja sen lähellä
olevista saarista sekä Rutasaaren aarnialueelta. Järven pohjoisosassa on erinomaiset hauki- ja kuhavedet. Kivijärven eteläisimmät kirkkaat ja syvemmät selkävedet ovat puolestaan taimenveden 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, kirjastossa ja Hannunkiven lomakylässä. Veneilykartan on tuottanut
Luontopalvelu Jukka Hallberg. Metsähallituksen retkikartta.fipalvelusta löytyvät Kivijärven venereitti, rantautumispaikat, laavut, kodat, suojelukohteet, nähtävyydet ja muut kalastus- ja retkipalvelut. Kivijärvelle järjestetään opastettuja melontaretkiä.
Lisätietoa mm. Hannunkiven lomakylästä. Riuttasaarella ja Karvasaarella on rantautumispaikka, laavu, tulisija ja WC. Ne löytyvät myös Kivisaaresta ja Lossivuoresta.
Kivijärven venesatamat Kinnulassa:
1. Keskusta, Kinnulanlahden venesatama (Kivijärvi): laituripaikkoja 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. 0444596223.
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