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Salamanperän 
luonnonpuiSto

opetuskäyttö
laaja ja luonnonympäristöltään monipuolinen luonnonpuis-
to, jossa eripituisia reittejä vaelluksesta luontopolkuihin. natu-
ra 2000 -kohde. 

Kuvaus
Salamanperän luonnonpuiston pinta-ala on 12,71 km2, ja se on 
perustettu vuonna 1956. luonnonpuiston pohjoisosissa vallit-
sevina ovat kivikkoiset ja karut mäntykankaat, eteläosassa on 
myös sekametsiä. alueen puusto on varhaisesta suojelusta joh-
tuen luonnontilaista, ja puustossa on jälkiä alueella 1800-luvul-
la olleista metsäpaloista. luonnonpuiston suot ovat metsäsaa-
rekkeiden kanssa vuorottelevia pienialaisia rämeitä ja korpia. 
lisätietoa luonnosta ja eläimistä löytyy natura 2000 -kohdeku-
vailusta sekä alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

Salamajärvi edustaa Suomenselän vedenjakajaseudun mel-
ko karua ja suovaltaista luontoa. Kallioperän muodostavat pää-
asiassa happamat granodioriittivaltaiset kivilajit, maaperä on 
enimmäkseen moreenia ja turvetta, paikoin harjusoraa. avo-
kallioita ja kalliopaljastumia on vähän, vaikka seutu on erittäin 
kivistä. Suuria avolouhikkoja on paikoin. Korkeuserot ovat pie-
niä, matalat kankaat, suot sekä pienet lammet ja järvet hallit-
sevat maisemaa. Järvet ja lammet ovat karuja ja tummaveti-
siä. Kankaat ovat suureksi osaksi kivisiä männiköitä. Suot ovat 
aapasoita, ja niillä on monia eri suotyyppejä. Heikinjärvenne-
va on yksi kansallispuiston laajimmista avosuoalueista, ja se on 
linnustollisesti arvokas. alueella on merkitystä mm. erämaa-
eläimistön ja monien uhanalaisten kasvien ja lintulajien kan-
nalta. alueen lajeja ovat mm. joutsen, metsähanhi, kurki, met-
säpeura ja susi. 

opasteet ja retkipalvelut
perho-Kivijärvi-tieltä (nro 652) on lähtöpaikka, kilometri kun-
nanrajalta Kivijärvelle päin. polkujen ulkopuolella liikkuminen 
on kielletty. metsähallituksen sivuilta löytyvät seikkaperäiset 
tiedot alueesta retken suunnittelua varten. 

Saavutettavuus ja varusteet
tukevat jalkineet epätasaiseen maastoon, retkeilyvarustus.

lähteet
luontoretkelle Keski-Suomeen, Kivijärvi
Salamajärven suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuun-
nitelma 2006-2015
http://www.luontoon.fi/salamajarvi
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=27850&lan=fi
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www.luontoon.fi/salamajarvi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140275&lan=fi
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c20.pdf
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c20.pdf
http://www.luontoon.fi/salamajarvi


©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

VietSaaren näKötorni
opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua näkötornista avautuviin kauniisiin järvi-
maisemiin ja kangasmetsän kasvillisuuteen. tornista on mah-
dollista bongailla myös lintuja.

Kuvaus
Kivijärven järvimaisemia voi ihailla perinnepiirin pystyttämäs-
tä kuusimetrisestä näkötornista, joka sijaitsee Vietsaaressa. tor-
nin huipulta avautuvat huikeat järvimaisemat, joissa kulttuuri-
maisemat sijoittuvat mosaiikkimaisesti metsämaiden keskelle. 
näkötornista näkyy mm. Kopsalan tila, joka yhdessä Vietsaaren 
rannalle sijoittuvan Vietsaaren tilan kanssa muodostaa maa-
kunnallisesti arvokkaan maisema-alueen. tornin huipulla tä-
hyilee Kivijärven vaakunakukko. näkötorni valmistui kunnan 
130-vuotisjuhlavuonna 1998.

opasteet ja retkipalvelut
Vietsaarentiellä (Kivijärveltä Kinnulaan päin pari kilometriä) si-
jaitsevalta parkkipaikalta on 913 metriä pitkä raivattu polku 
tornille. alue on osa upm Kymmenen omistamaa Kaarre 67:70 
-tilaa. upm on myöntänyt näköalapaikan ja parkkipaikan ra-
kennusoikeudet sekä kulkuoikeuden kunnalle ja tämä puoles-
taan perinnepiirille.

Saavutettavuus ja varusteet
tornille vie raivattu metsäpolku.

lähteet
http://www.kivijarvi.fi >Sivistystoimi >Kulttuuri - mm.puheita 
>nähtävää >Vietsaaren näkötorni
http://www.luontoreitit.fi
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http://www.kivijarvi.fi/index.php/sivistystoimi/kulttuuri/nahtavyyksia/vietsaaren-nakotorni
http://www.kivijarvi.fi/index.php/sivistystoimi/kulttuuri/nahtavyyksia/vietsaaren-nakotorni
http://www.luontoreitit.fi/kohdepankin_sisaltosivut/luonto/maisema/nakotornit/vietsaaren_nakotorni?red_enabled=false
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perKauSVuoren 
näKötorni

opetuskäyttö
Kohde soveltuu lintujen bongaukseen, tähtien tutkimiseen ja 
maisemien ihailemiseen.

Kuvaus
perkausvuori on Kivijärven korkein paikka (208 m), ja entisen 
kolmiomittaustornin paikalle on rakennettu perkausvuoren nä-
köalapaikka. näkötornin rakentaminen toteutettiin eu-hank-
keena, johon saatiin avustusta ja kyläläiset tekivät talkootyö-
tä. torni rakennettiin tyrävuoren juureen, pienen perkausjärven 
rantaan. läheiseltä metsäautotieltä tehtiin tornille n. 300 met-
rin pituinen polku. perkausvuori-niminen paikka on ollut kylä-
läisten kohtauspaikka, jossa sijaitsee myös ”kirkkokivi”. näkö-
alatornin avajaisia vietettiin 27.5.2006. tornin rakensi Kivijärven 
Saunakylän kyläyhdistys ry.

opasteet ja retkipalvelut
opasteet näköalatornille löytyvät Kivijärventieltä.

Saavutettavuus ja varusteet
tornille johtaa 300 metrin mittainen polku.

lähteet
http://www.kivijarvi.fi >Sivistystoimi >Kulttuuri - mm.puheita 
>nähtävää >perkausvuoren näkötorni
http://www.loylypera.fi/index.php/nakoalapaikka
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http://www.kivijarvi.fi/index.php/sivistystoimi/kulttuuri/nahtavyyksia/saunakylan-nakotorni
http://www.kivijarvi.fi/index.php/sivistystoimi/kulttuuri/nahtavyyksia/saunakylan-nakotorni
http://www.loylypera.fi/index.php/nakoalapaikka
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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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http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=148477&lan=FI
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JuottoruuHen läHde
opetuskäyttö
lähteen synty ja sen merkitys.

Kuvaus
Juottoruuhen lähde, kansan kielessä Kallen lähde, sijaitsee myl-
lyperällä. Juottoruuhen vesi tulee 1,3 kilometrin päässä olevas-
ta lähteestä. entisaikoina liikuttiin jalan tai hevosilla ja rahtia 
ajettiin myllymäen asemalta Kivijärvelle. tuolloin lähteen ala-
puolella oli ruuhi, josta matkustajat saivat juoda janoonsa ja 
juottaa hevosensa raikkaalla lähdevedellä.

lähteen vesi otettiin uudelleen käyttöön kesällä 1999 Kalle ma-
salinin toimesta. Kylällä asuva Kalle masalin rakensi juomapai-
kan lähemmäksi lähdettä, vanhan kirkkotien suulle, Kivilahden 
liittymän kohdalle. Sittemmin kaikkia ohikulkijoita palvelevaa 
vedenottopaikkaa siirrettiin hieman, tiehallinnon Keski-Suo-
men piirin kustantamana idyllisen Heitjokivarren suulle le-
vähdysalueelle, jonne syksystä 2003 lähtien sadat ja tuhannet 
ihmiset ovat pysähtyneet maistamaan vettä, ottamaan sitä mu-
kaansa, kirjaamaan Kallelle kiitoksensa tai vain ihailemaan joki-
suuta, jossa näkyy edelleen Kallen kädenjälki.

opasteet ja retkipalvelut
Kohde on myllyperällä, joka sijaitsee kymmenkunta kilomet-
riä ennen kirkonkylää Karstulan suunnasta tultaessa. Vedenot-
topaikka sijaitsee Heitjokivarren suulla, jolle pääsee Kivijärven-
tietä ajettaessa. Heitjokivarren kohdalla on parkkipaikka, johon 
voi jättää auton.
 
Saavutettavuus ja varusteet
Kohteeseen pääsee autolla Kivijärventietä pitkin ajettaessa.

lähteet
http://www.kivijarvi.fi >Sivistystoimi >Kulttuuri - mm.puheita 
>nähtävää >Juottoruuhen lähde
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http://www.kivijarvi.fi/index.php/sivistystoimi/kulttuuri/nahtavyyksia/juottoruuhen-lahde
http://www.kivijarvi.fi/index.php/sivistystoimi/kulttuuri/nahtavyyksia/juottoruuhen-lahde
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KirKKoneVan 
SoidenSuoJelualue

opetuskäyttö
Soveltuu suotyyppien ja suokasvillisuuden opiskeluun sekä lin-
tujen tunnistamiseen.

Kuvaus
Kirkkonevan soidensuojelualue perustettiin vuonna 1982. Sii-
hen kuuluu myös Kirkkonevan vieressä läntisellä puolella oleva 
Juurikkaneva. Suojelualueen pinta-ala on 356 hehtaaria, josta 
94 % on suota. alue edustaa pohjanmaan aapasoita, ja suotyy-
pit ovat enimmäkseen kalvakka- ja rimpinevoja. Kangaskorpia 
ja -rämeitä on vain muutama hehtaari. rimmet ovat paikoitel-
len laaja-alaisia ja osittain avoveden peittämiä.

Suot ovat pääasiassa luonnontilaisia toisin kuin metsäsaarek-
keet, joista vain pieni osa on pysynyt koskemattomana. laaja-
na suokokonaisuutena Kirkkonevan ja Juurikkanevan alueilla 
on erityistä arvoa suolinnuston suojelun kannalta.

opasteet ja retkipalvelut
ruosteisen puron päässä molemmin puolin nykyistä Kivijärvi-
perho valtamaantietä. Kirkkonevan kautta on kulkenut Kivijär-
ven risuperän asukkaiden vanha kirkkotie.

Varusteet
Kumisaappaat ja maastovarustus. 

lähteet
Salamajärven suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuun-
nitelma 2006-2015
tarinat ja kohteet pohjoisen Keski-Suomen luontoreitistöllä
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http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c20.pdf
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c20.pdf
http://www.luonnonvoimaa.net/filebank/2540-tarinat_ja_kohteet_pohjoisen_keski-suomen_luontoreitistolla.pdf
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Suomela
opetuskäyttö
Kivijärven historia, lotta Svärd, kirkkoherra ja kansanedustaja 
Väinö Havas.

Kuvaus
Suomela on Suomalaisen seuran v. 1911-1912 rakentama 
kokoontumispaikka, joka sittemmin oli mm. suojeluskunnan 
ja urheiluseura Kivijärven Kivekkäiden omistuksessa. nykyisin 
se on yksityisessä omistuksessa, mutta pihamaalla sijaitseviin 
muistomerkkeihin voi käydä tutustumassa. 

Sotaan lähdön muistomerkki on pystytetty paikalle, josta 
Kivijärven miehet lähtivät talvi- ja jatkosotaan. laatassa on 
entisen kirkkoherran ja kansanedustaja Väinö Havaksen 
- joka itsekin kaatui 1941 - runon “testamentti pojalleni” 
ensimmäinen säkeistö. Suomelan seinässä on myös lotta 
Svärd -yhdistyksen toiminnasta Suomelassa kertova laatta. 

opasteet ja retkipalvelut 
osoite: Keskustie 55. 

lähteet
Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen
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http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
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HeVoSKiVi
opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua hevoskiveen ja sen historiaan.

Kuvaus
Hevoskivi sijaitsee Silppolan mäellä. Kivessä oleva teksti ”hevo-
nen on ystäväsi ja työtoverisi, sääli hevostasi” on Juho ja toivo 
anjelinin siihen 1900-luvun alussa kirjoittama.

Kertomuksen mukaan anjelinit ovat todennäköisesti osuneet 
paikalle, kun rahdinajaja ruoski hevostaan vaatien sitä viimei-
sillä voimillaan jaksamaan kuormineen mäen päälle. Koska 
matka oli pitkä, piti paremman ansion toivossa yrittää kuljettaa 
liian isoja kuormia. ihmisten arjen tuntien anjelinit halusivat 
julkisesti, mutta hienovaraisesti ketään erikseen mainitsematta 
huomauttaa hevosen väärästä kohtelusta.

Kiveen lisättiin 7.7.1997 itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi 
muistolaatta:

”tämä muistomerkki on omistettu kauppias Juho anjelinille
ja hänen pojalleen tuomari toivo anjalalle.
anjelinit kirjoittivat 1900-luvun alussa kiven tekstin
vetoomukseksi sen ajan hevosmiehille.
 
nykyisyys avautuu vain menneisyyden kautta
Kivijärven kunta
perinnepiiri
1997”

opasteet ja retkipalvelut
Hevoskivi sijaitsee Silppolan mäellä, tien varrella noin 5 kilo-
metriä Kivijärveltä Kinnulaan.

lähteet
http://www.kivijarvi.fi >Sivistystoimi >Kulttuuri - mm. puheita 
>nähtävää >Hevoskivi
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http://www.kivijarvi.fi/index.php/sivistystoimi/kulttuuri/nahtavyyksia/hevoskivi
http://www.kivijarvi.fi/index.php/sivistystoimi/kulttuuri/nahtavyyksia/hevoskivi
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KiViKuKKo
opetuskäyttö
Kohteessa voi tutustua kivikukkoon ja Kivijärven kunnan his-
toriaan.

Kuvaus
Kivijärven kunnan täyttäessä 140 vuotta vuonna 2008 Kivijär-
ven eläkkeensaajat ry päätti toteuttaa jo useita vuosia aiem-
min esittämänsä hankkeen, kivikukon hankkimisen. Kukko 
liittyy Kivijärven historiaan. tarina kertoo, että Kivijärven en-
simmäisen kirkon paikka olisi ratkaistu kukon ja hirren avulla. 
Kukko esiintyy myös Kivijärven vaakunassa.

Kukkopatsas muistuttaa menneistä asioista ja sukupolvista, 
heidän pyrkimyksistään ja saavutuksistaan. niitä tulee muistel-
la lämmöllä ja ymmärryksellä. eläkkeensaajat ry suoritti mitta-
van keräyksen, hankki kukkopatsaan ja luovutti sen kunnalle ja 
kuntalaisille kotiseutujuhlassa 14.9.2008.

140-senttisen kukon teräsrunko on täytetty kevytmassalla ja 
pinnoitettu sementillä, hiekalla, parmulla ja saneerauslaastilla 
sekä värisekoituksella. Kukko seisoo samasta materiaalista teh-
dyllä tukilla ja luonnonkiven päällä. patsaan on suunnitellut ja 
tehnyt saarijärveläinen Hannu riekko.

opasteet ja retkipalvelut
Kivikukko sijaitsee lähellä Kivijärven kirkkoa.

lähteet
http://www.kivijarvi.fi >Sivistystoimi >Kulttuuri - mm.puheita 
>nähtävää >Kivikukko
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HämäläiSten luola
opetuskäyttö
Kivijärven erähistoriaa.

Kuvaus
Kivijärven kirjan/erkki markkasen mukaan Hämeen asutuksen 
kantataloista erämiehet tulivat kesäisin kalastamaan ylävesille. 
myös talvella käytiin pyytämässä oravia ja suurriistaa.  erämie-
het rakensivat mailleen pirttejä ja erätalous oli hyvin järjestet-
tyä taloudellista toimintaa, joka toi kymmeniä - kenties satoja 
- metsä- ja kalamiehiä Kivijärven rantamille. Hannonsalmessa 
sijaitsevaa kallioluolaa pidetään hämäläisten varastopaikkana 
eli on arveltu, että säilötty riista haettiin talven aikana pois.

opasteet ja retkipalvelut
Hämäläisten luolalle pääsee Hannonsalmen levähdyspaikalta 
kävellen (autolla ajo sallittu vain tien varrella oleville mökeille). 
matkaa luolalle kertyy vain 400-600 metriä.

Saavutettavuus ja varusteet
luolalle johtaa lyhyt mutta epätasainen polku. tukevat jalki-
neet voivat olla tarpeen.

lähteet
http://www.kivijarvi.fi >Sivistystoimi >Kulttuuri - mm.puheita 
>nähtävää >Hämäläisten luola
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