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Hiidenniemen VanHa metSä
opetuskäyttö
Vanhan sekametsän kasvillisuuden opiskelu. Kivijärvi on natu-
ra 2000 -kohde.

Kuvaus
Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde Hiidenniemi on 
edustava esimerkki Kivijärven rantojen kivikkoisesta ilmeestä. 
metsä on hyvin luonnontilaista, varttunutta sekametsää, jossa 
on varsin monipuolinen lahopuusto. alue sijoittuu pienvetenä 
arvokkaan puron varteen ja juuri puron varressa kasvaa run-
saasti vanhoja, ikääntyneitä haapoja. 

Kivijärvi on natura 2000 -kohde ja osa Viitasaaren reittiä. Se on 
antanut nimensä kunnalle. pituutta järvelle kertyy 50 km ja le-
veyttä 10 km, rantaviivaa 420 km. rannoille on pystytetty 1300 
loma-asuntoa, joista 650 on Kivijärven kunnan alueella. Kivi-
järvi vastaanottaa vahvasti humuspitoisia vesiä Suomenselän 
vedenjakajaseudulta ja toimii humusaineksen laskeutumisal-
taana. alueen kallioperä on graniittia ja kvartsidioriittia. epä-
tasainen pohjamoreeni muodostaa luode-kaakko-suuntaisia 
drumliineja, joihin etenkin suojan puolella liittyy louhikoi-
ta. Järven rannoilta löytyvät Keski-Suomen järvialueen laajim-
mat hiekkarannat. etenkin Kivijärven eteläosissa veden laatu 
ja happitilanne ovat hyviä. Kivijärven vesitaloutta on säädelty 
voimalaitoskäyttöön jo 1950 -luvulta lähtien. Järven pintaa las-
kettiin jo 1863 noin puolitoista metriä.

Kivijärvi on ruokojärvi. rantojen vesikasveista tavallisia ovat 
mm. nuottaruoho, järvisätkin ja järviruoko. Kivijärven linnus-
to on arvokasta selkävesilinnustoa. arvokkainta aluetta ja var-
sinaista kuikan, tukkakoskelon, isojen lokkien ja jalohaukkojen 
paratiisia ovat  järven selkävesialueet saarineen.

muita vanhan metsän alueita löytyy Huhmarlahden rannal-
ta ja Kinnulan puolelta aittolahden luonnonhoitometsästä ja 
sen lähellä olevista saarista sekä rutasaaren aarnialueelta. ait-
tolahden aluetta luonnehtivat kivikkoiset mäntykankaat ja lou-
hikkorannat, joissa vanhan metsän arvot ovat vielä vähäisiä. 
rutasaaren aarnialueella metsä on sekapuustoista ja osin hy-
vin lehtipuuvoittoista. alueella on myös metsälehmusta ja iso-
ja haapoja.

opasteet ja retkipalvelut
Hiidenniemi sijaitsee Kivijärven keskustasta katsottuna noin 8 
km koilliseen. Välissä on vesialue, Hiidenselkä.

Saavutettavuus ja varusteet
epätasaiseen maastoon tukevat jalkineet. Hiidenniemi ei sovel-
lu liikuntarajoitteisille.

lähteet
natura-kohteen kuvaus
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