Suomen Natura 2000 -kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen nimi: Tuusulanjärven lintuvesi
Alueen koodi: FI0100046

Kunta: Tuusula, Järvenpää

Pinta-ala (ha): 200

Hallinnoll.alue: Uusimaa (suuralue)

100 Aluetyyppi: SPA

Vastuutaho: Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen kuvaus: Natura-alue koostuu kolmesta erillisestä Tuusulanjärven vesi- ja rantakosteikkoalueesta.
Pohjoispohjukan osa-alue kuuluu Järvenpäähän, kun taas länsirannan ja eteläpään osa-alueet
sijaitsevat Tuusulassa.
Tuusulanjärvi on noin kahdeksan kilometriä pitkä, kapea järvi, joka sijaitsee asutuksen keskellä ja on
pahoin rehevöitynyt. Järven veden laadun parantamiseksi suunnitellaan runsaasti ravinteita sisältävän
pohjalietteen eristämistä vesikerroksesta.
Natura-alueella Tuusulanjärven rannat ovat pääosin rakentamattomia, vesi- ja rantakasvillisuudeltaan
runsaita lahtia, jotka ovat tärkeitä linnustolle. Rannoilla on kosteita niitty- ja pensaikkoluhtia.
Pohjoisimman osa-alueen rantakosteikoita on ojitettu.
Tuusulanjärvi on merkittävä myös maisemaltaan ja kulttuurihistorialtaan. Rannoilla on
taiteilijakotimuseoita, ja rantojen virkistyskäyttö on runsasta. Alue on tärkeä myös lintuharrastukselle
ja -tutkimukselle, sillä seurantatietoja on 1940-luvulta lähtien.
Alue on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi. Siellä pesii ja levähtää useita
lintudirektiivin lajeja. Luontotyypit ovat varsin tavanomaisia, sillä järvi on rehevöitynyt ja rantojen
kosteat niityt ja rantaluhdat ovat Uudellamaalla varsin yleisiä luontotyyppejä.
Linnuston kannalta Natura-alueen arvokkain osa on Tuusulanjärven pohjoispää. Siellä on ainakin
vielä vuonna 1991 pesinyt 800 paria naurulokkeja yhdessä suuressa ja viidessa pienemmässä
yhdyskunnassa, joiden suojassa monet muutkin vesilinnut pesivät. Luhtahuitteja pesi alueella vuonna
1991 neljä paria, lapasorsia kymmenen paria ja heinätaveja yksi pari. Linturannan ja järven
pohjoispohjukan väliseltä alueelta on tavattu 46 pesivää lintulajia, joista vesilintuja oli kahdeksan
lajia. Alue on myös tärkeä vesilintujen ja kahlaajien muutonaikainen levähdys- ja ruokailupaikka.
Mm. harmaahaikaroita saapuu syksyisin lahdelle runsaasti.
Myös järven eteläpäässä pesii useita parhaiden lintuvesiemme lajeja kuten lapasorsa, luhtahuitti ja
liejukana. Parimäärät ovat kuitenkin huomattavasti pienempiä kuin pohjoispäässä. Tuusulanjärven
rantametsissä ja kulttuurimaisemassa viihtyvät myös mm. seuraavat Suomessa uhanalaiset lintulajit:
pikkutikka, ruisrääkkä sekä nuolihaukka. Järven keskiosan lintuvesialueelta ei ole ollut käytössä
linnustotietoja.
Suojelutilanne
(%):

Suojelutilanteen
tarkennus ja
toteutuskeinot:

Ei suojeltu

100

Koko Natura-alue kuuluu valtioneuvoston vahvistamaan valtakunnalliseen
lintuvesiensuojeluohjelmaan. Eteläisen ja pohjoisen osa-alueen rajaukset ovat suppeampia kuin
lintuvesiensuojeluohjelman rajaus.
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Natura-alueen suojelutavoitteet toteutetaan vesilain ja/tai luonnonsuojelulain nojalla.
Luontodirektiivin
luontotyypit (% ):

6430

Kostea suurruohokasvillisuus

8

7140

Vaihettumissuot ja rantasuot

18

Luontodirektiivin
liitteen II lajit:
Lintudirektiivin
liitteen I linnut:

A001 kaakkuri
A193 kalatiira
A140 kapustarinta
A002 kuikka
A038 laulujoutsen
A166 liro
A119 luhtahuitti
A007 mustakurkku-uikku
A081 ruskosuohaukka
A151 suokukko
x

uhanalainen laji

x

uhanalainen laji

A068 uivelo
Muuttolinnut:

alli
härkälintu
harmaahaikara
heinätavi
jouhisorsa
metsähanhi
mustalintu
mustaviklo
nuolihaukka
pikkulokki
pilkkasiipi
punajalkaviklo
tundrahanhi

Muuta lajistoa:

lapasorsa
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pikkulokki
pikkutikka

ST
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