Keravanjärvi
MÄNTSÄLÄ

Keravanjärvi har en populär och lätt
tillgänglig badplats. Förutom att man
kan ta sig ett dopp, finns det möjlighet
att solbada och förundra sig över
gammal skog.

Keravanjärvi ligger i Mellersta Nyland, i gränstrakterna
mellan Mäntsälä och Hyvinge. På friluftsområdet finns
en långgrund sandstrand som är lämplig för barn som
vill bada. Det går också bra att fiska från stranden.
Stranden som vetter mot söder är även populär bland
dem som tycker om att sola.
Förutom att besöka stranden kan man bekanta sig med
gammal skog i Keravanjärvi. Skogen som ligger bakom
föreningens
område
infotavla
parkeringsplats
avträde
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Så här hittar man fram Vik av från stamväg 25 vid
vägskylten Keravanjärvenranta som ligger mellan
Hyvinge och Mäntsälä. Från korsningen vid stamvägen
är det 1,5 km till området.

strandområdet har betydande naturvärden. I skuggan
av stora granar och aspar kan man njuta av stämningen
i den gamla skogen och med god tur kan man få syn på
dess typiska invånare. På hösten hittar man även bär
och svamp i skogen.

Information till besökaren
Det är lätt att ta sig till Keravanjärvi, eftersom Keravan
järvi ligger endast 1,5 km från stamväg nr 25. I närheten
av parkeringsplatsen finns en infotavla och en toalett.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

300 m

Keravanjärvi

Grundkarta: LMV

Områdets areal 9 hektar
Adress Keravanjärvenranta 151, 04530 Ohkola
Service infotavla, parkeringsplats, toalett

Keravanjärvi har ingen egentlig service för rörelse
hindrade. Från parkeringsplatsen kommer man dock
längs med en rätt jämn och bred sandväg till strand
området, dit det är ca 200 meter. Strandområdet är
sandigt och mjukt.

Tilläggsinformation
Områdets skogar har ett exceptionellt stabilt bestånd
av flygekorrar och där kan man även träffa på fågel
arter som är typiska för gamla skogar, såsom gärdsmyg
och svarthätta. I närheten av stranden trivs storlommen
och sångsvanen.
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