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nielujärven lintutorni 
matkuSjoen kYlällä
opetuskäyttö
lintujärvi, umpeenkasvava nielujärvi, kosteikkoalueen linnus-
to.

kuvaus
nielujärvi on kuuluisa lintujärvi. pesimäaikana siellä on useita 
eri lintulajeja. nielujärvi on valuma-alueen latvoilla sijaitseva 
kosteikko, jossa avovettä on enää järven toisessa päässä. järvel-
lä on tavattu pikkulokkeja, kanadanhanhi ja metsähanhi, ja siel-
lä pesivät tavanomaisten vesilintujen lisäksi taivaanvuohi, val-
koviklo, liro ja ruokokerttuset.  

nielujärvi on vedenlaadultaan tyydyttävässä kunnossa. Se tar-
koittaa, että vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun 
toiminnan lievästi rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten 
muuttunut. tähän luokkaan kuuluvat myös luonnostaan huo-
mattavan rehevät tai erittäin humuspitoiset vedet. levähaittoja 
voi esiintyä toistuvasti. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedes-
sä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla hieman luonnon-
tilaisista arvoista kohonneet. vesistö soveltuu yleensä tyydyttä-
västi useimpiin käyttömuotoihin.

järveä on ruopattu paremmaksi kaloille ja linnustolle. 

perhon Salamajärveltä voi laskea kanootilla nielujärven ja pol-
vilammen kautta. lisätietoa löytyy matkusjoen kyläseuran si-
vuilta (Seppo kinnunen tai Seppo Salmi). matkusjoen erämaa-
alueilla voi nähdä metsäpeuroja, kalasääskiä ja maakotkia. aika 
ajoin matkusjoella on nähty myös karhujen ja susien jälkiä.

opasteet ja palvelut
tornille on ajettava kinnulasta perhon suuntaan 10 km, kään-
nyttävä oikealle nielujärventielle, ajettava 500 m (puron yli) ja 
heti puron jälkeen vasempaan 300 m ja käveltävä rantaan tor-
nille. nielujärven laavun polttopuuhuollosta vastaa kinnulan 
kunta.

lintutornin eteläpuolella on laavu ja tulipaikka, riippusilta ja 
kaivo. lintutornille on laavulta noin 300 m. lintutorni on peuran 
polun Hirvaan kierroksen reitin varrella. reittiä pitkin pääsee Sa-
lamajärven kansallispuistoon koirasalmen virkistysalueelle tai 
lehtosenjärven kohteisiin. tornilta on yhdyspolku Sääksjärvel-
le, jonne on matkaa noin viisi kilometria. Sääksjärvellä on laa-
vu ja tulipaikka. Sieltä on peuranpolulle lehtosenjärvelle mat-
kaa 1,3 km. 

lähteet
metsähallitus
luontoretkelle keski-Suomeen
matkusjoen kylä
Suomenselän lintutieteellinen Yhdistys

k
i
n
n
u
l
a

Saarijärven–viitaSaaren Seutukunta                      

ku
va

: h
tt

p:
//

w
w

w
.g

eo
ca

ch
in

g.
co

m

http://www.luontoon.fi/retkikohteet/reitit/peuranpolku115km/reittiselostus/hirvaankierros58km/Sivut/Default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140272&lan=fi#a1
http://www.kinnula.fi/index.php?id=127
http://www.sslty.fi/

