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Tuusulanjärven perinteiset houkuttimet: 

 
• Taiteilijoiden Tuusulanjärvi   

–  Ahola, Ainola, Halosenniemi, Erkkola, Aleksis Kivien kuolinmökki 
ja koko Tuusulan Rantatien tunnelma 

• Rantojen kokoushotellit Gustavelund, Krapi ja Onnela 
• Lottamuseo 
• Järvenpään Vanhankylänniemi ja rantapuisto 
• Purjehdus Tuusulanjärvellä – Tuusulanjärven purjehtijat 
• Kalastus 
• Tuusulanjärven kierto 
• Sarvikallio ja Fjällbo 
• Talvella hiihto, luistelu ja pilkkionginta  
 
 



Maakuntajärveksi valinta syksyllä 2011 

•  Tuusulanjärvi Uudenmaan maakuntajärveksi syksy 2011 
–  Tuusula-Seura käynnisti ”kamppanjan” – mukaan päätoimijoiksi 

tulivat Järvenpää- ja Kerava-seurat, Tuusulan kunta ja 
Järvenpään kaupunki 

–  Mukana Keski-Uusimaa – lehti, IT-museo, Tuusulan Rotaryklybi, 
Ruotsinkylän kyläyhdistys ja Tuusulan uimahalli ja koulut 

–   Tuusulanjärvi sai 3 352, Lohjanjärvi 2 128 ja Nuuksion Pitkäjärvi 
100 ääntä. Koko maan äänimäärä oli noin 13 000. 

•  Valintaa maakuntajärveksi seurasi järven virkistyskäyttö 
kyselyt Tuusulassa ja Järvenpäässä 
–  Vastauksia Tuusulassa 270 joissa 12 esitäytetyn vaihtoehdon 

vastausten lisäksi 117 erilaista ehdotusta lisätä virkistyskäyttöä.  



Mitä muuta on tehty maakuntajärveksi valinnan 
jälkeen 

•  Maakuntajärvi-foorumit Tuusulassa (virkistyskäyttö ) ja 
Järvenpäässä (järven kunto) keväällä 2012 ja syksyllä 2013 

•  Virtuaali-Tuusulan valmistelutyö käynnistyi Tuusula-Seuran 
aloitteesta vuoden 2011 lopulla 
–  Toteutuksessa mukana Tuusulan kunta ja –seurakunta sekä 

Tuusula-Seura 
–  Toteutusta rahoittamassa Tuusulan kunta ja seurakunta, 

Tuusula-Seura / Kulttuurirahasto, Keski-Uusimaa - lehti, IT-
museo, Gustavelund, Krapi, Onnela, Lottamuseo ja Golfklubi   

–  Julkistus Tuusula päivänä 22.7.2013 
•  Tuusulanjärven kierron opasteet 

–  Mukana Tuusulan kunta, Järvenpään kaupunki, Tuusula- ja 
Järvenpää-seurat 

–  Kohteita tällä hetkellä 34 
–  Suunniteltu toteutus vuoden 2014 keväällä  



Mitä on kehitteillä Tuusulajärven kiinnostavuutta 
kasvattamaan 

•  Uima- tai monitoimiranta Tuusulan puolelle järveä 
–  Eniten toivottu asia kuntalaiskyselyssä 
–  Tuusulan kunta identifioi 7 mahdollista uimarannan paikkaa 
–  Keskustelu Gustavelundin ja Kotuntien venerannan välisen ranta-alueen 

kehittämisestä monitoimirannaksi  käynnistynyt 

•  Ajatus Tuusulanjärven kapeikon ylittävästä 
Kapulalossista 
–  Kuntalaiskyselyn satoa kapeikon sillan vaihtoehtona 
–  Ajatus loistava – haastavinta oikean sijainnin löytyminen länsirannalta – 

toki muitakin haasteita riittää 
–  Mahdollistaa mm. järven ”kahdeksikko-kierron”, lyhyen eteläpään 

kierron ja leppoisan pääsyn Sarvikalliolle 
–  Toisi tullessaan mittavan kävijämäärän myös järven ympärillä olevia 

palveluita käyttämään 
–  Kannattaako lähteä kehittämään? 







Kiitos mielenkiinnosta! 


