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Tiivistelmä
Keravanjärven virkistysalue sijaitsee samannimisen järven rannalla Mäntsälässä, ja se on Piilolammin ja
Sarvikallion ohella yksi Uuvin kolmesta virkistysalueesta Keski-Uudellamaalla. Valtatie 25 kulkee läheltä
Keravanjärveä, jonne on siltä vain 1,5 kilometrin matka. Virkistysalue on 9 hehtaarin kokoinen, ja sillä on
noin 550 metriä järvenrantaviivaa. Virkistysalueen metsät koostuvat pääosin varttuneista sekametsistä,
missä kasvaa kuusten lisäksi paikoin runsaasti lehtipuita mm. järeitä haapoja, raudus- ja hieskoivuja sekä
harmaa- ja tervaleppiä. Suurin osa virkistysalueen metsiköistä ovat kivennäismaalla, missä kasvupaikka
vaihtelee tuoreesta lehtomaiseen kankaaseen. Myös yksittäisiä lehtoja esiintyy. Alavimmat alueet ovat
pääosin ojitettuja korpia. Suurin osa virkistysalueesta (8,3 ha) on perustettu luonnonsuojelualueeksi osana
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO) vuonna 2019.
Keravanjärvi on suosittu uimapaikka, jonka etelään matala hiekkaranta sopii hyvin myös lapsille. Rannan
lisäksi Keravanjärvellä pääsee tutustumaan vanhaan metsään, jonka suurten kuusten ja haapojen lomassa
voi aistia varjoisaa metsätunnelmaa. Alueen metsillä on merkittäviä luontoarvoja. Arvio alueen
tämänhetkisestä käyntimäärästä on noin 2500 käyntiä vuodessa, mutta siihen on odotettavissa kasvua, kun
alueen palveluvarustusta kehitetään ja siitä tulee osa Uuvin esteettömien kohteiden verkostoa.
Tämä käyttö- ja hoitosuunnitelma on laadittu ohjaamaan virkistysalueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä.
Sen periaatteellinen aikajänne on noin kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo
aiemminkin. Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen kehittämistä on lähestytty helppouden ja
esteettömyyden näkökulman – konseptin – kautta. Tämän konseptin avulla on hahmotettu ja saatu
näkyväksi erilaisille käyttäjäryhmille oleellisia teemoja ja kehittämistarpeita. Esiin nousseista tarpeista on
johdettu konkreettiset kehittämistoimenpiteet.
Keravanjärvellä aloitettiin vuonna 2019 käyttäjäturvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimet tekemällä
tarkistussukellus ja vedenalainen siivous hiekkarannan edustalla. Työtä jatketaan sijoittamalla rantaalueelle pelastusrengas ja uimaturvallisuuteen liittyvä infotaulu. Lisäksi virkistysalueen opasteet uusitaan ja
alueelle rakennetaan hyvät, esteettömät virkistyskäytön peruspalvelut. Alueelle rakennetaan myös noin
puolen kilometrin pituinen esteetön reitti.
Keravanjärven virkistysalueen luonnonhoidossa toteutetaan ensisijaisesti virkistyskäyttöä ja luonnon
elinvoimaisuutta palvelevia toimenpiteitä. Virkistyskäytön kannalta on olennaista, että alueen
metsäluonnossa on viihtyisää kulkea ja samalla alueen kävijällä on mahdollisuus havainnoida ympäristöään,
niin alueen sisäistä lähimaisemaa kuin maisemaa alueen ulkopuolelle. Keravanjärven kohdalla järvimaisema
sekä rehevä luonnontilaisen kaltainen metsä, joka erottuu edukseen virkistysaluetta ympäröivistä
talousmetsistä, ovat keskeinen osa kävijäkokemusta. Virkistysalueelle perustetun luonnonsuojelualueen
ominaispiirteiden säilymisen kannalta suojellulle alueelle voidaan laatia erillinen suunnitelma
luonnonympäristön hoitamiseksi, ennallistamiseksi ja alueen luontaisen kehityksen palauttamiseksi.
Hoitosuunnitelman tarpeellisuudesta ja toteutuksesta vastaa luonnonsuojeluviranomainen.
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1 Tausta ja tavoitteet
Uudenmaan virkistysalueyhdistys (Uuvi) laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka
ohjaa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on noin kymmenen vuotta,
mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo aiemminkin.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetään virkistyskäytön kehittämistoimenpiteet sekä virkistysalueen
luonnonhoitosuunnitelmat perusteluineen. Niitä laadittaessa pyritään kehittämistä tarkastelemaan itse
virkistysalueen lisäksi myös ympäröivien alueiden toimintojen ja palveluiden näkökulmasta.
Keravanjärven virkistysalue on tullut Uuvin hallintaan vuonna 2015. Sille ei aiemmin ole tehty käyttö- ja
hoitosuunnitelmaa.

2 Suunnittelualueen tarkastelu
2.1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus

Keravanjärven virkistysalue sijaitsee samannimisen järven rannalla Mäntsälässä, ja se on Piilolammin ja
Sarvikallion ohella yksi Uuvin kolmesta virkistysalueesta Keski-Uudellamaalla. Valtatie 25 kulkee läheltä
Keravanjärveä, jonne on siltä vain 1,5 kilometrin matka.
Virkistysalue on 9 hehtaarin kokoinen, ja sillä on noin 550 metriä järvenrantaviivaa. Alue rajautuu kaikilta
puoliltaan yksityisiin kiinteistöihin, joista osa on rakennettuja ja osa metsätalouskäytössä.
Uudenmaan liiton saavutettavuusaineisto kertoo, kuinka suuri väestömäärä voi saavuttaa tietyn alueen
tieverkkoa pitkin 30 minuutin kuluessa. Tässä aineistossa Keravanjärvi kuuluu luokkaan 100 001–500 000
henkilöä.

Uudenmaan liiton kartta-aineistoa Uudenmaan eri osien saavutettavuudesta (Uudenmaan liitto 2015). Keravanjärven
virkistysalueen sijainti on merkitty nuolella.

4

Keravanjärven ja Piilolammin virkistysalueiden sijoittuminen Hyvinkään lähettyville.

2.2 Kehittämisen suunnittelua ohjaavat asiakirjat

Keravanjärven virkistysalueen luontoselvitys 2016, Luontotieto Keiron Oy
Virkistysalueen elinympäristöjen, yleisten luontoarvojen ja liito-oravan esiintymisen kartoittaminen.
Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta (Uuvinhaavikko) 2019, Uudenmaan ELY-keskus
Suurin osa Keravanjärven virkistysalueesta on perustettu luonnonsuojelualueeksi osana vapaaehtoista
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO). Suojelupäätös asettaa rajoituksia
alueen käyttöön koskien rakentamista; maa- ja kallioperän muokkaamista; kasvien, puiden ja eläinten
vahingoittamista sekä telttailua ja leiriytymistä (ml. tulenteko). Suojelualueella on kuitenkin rajoituksista
huolimatta sallittua marjastaa ja sienestää; rakentaa virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita ja polkuja sekä
tehdä luontokartoitusta.
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Keravanjärven virkistysalueelle perustetun luonnonsuojelualueen rajaus.

2.3 Luonnon yleispiirteet

Virkistysalueen metsät koostuvat pääosin varttuneista sekametsistä, missä kasvaa kuusten lisäksi paikoin
runsaasti lehtipuita mm. järeitä haapoja, raudus- ja hieskoivuja sekä harmaa- ja tervaleppiä. Suurin osa
virkistysalueen metsiköistä ovat kivennäismaalla, missä kasvupaikka vaihtelee tuoreesta lehtomaiseen
kankaaseen. Myös yksittäisiä lehtoja esiintyy. Alavimmat alueet ovat pääosin ojitettuja korpia
(turvekankaita), joiden ojat on tehty aikanaan palvelemaan virkistysalueen ulkopuolisten
metsätalouskäytössä olevien soiden kuivatusta. Kasvupaikan viljavuus vastaa turvekankailla lehtomaista
kangasta, vaikka paikoin yksittäisiä lehtolajejakin esiintyy. Metsät ovat kehittyneet hoitamattomina joitain
vuosikymmeniä, mikä ilmenee mm. puuston paikoittaisena eri-ikäisrakenteisuutena ja melko runsaana
lahopuun määränä. Vanhat ojitukset ja muut merkit ihmistoiminnasta kuitenkin hieman heikentävät
luonnontilaisuutta, mutta virkistysalueen metsät ovat silti suurelta osin luonnontilaisen kaltaisia
(Luontotieto Keiron 2016).
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2.4 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto

Virkistysalueen muutamat metsiköt (kuviot 9; 10; 20; 21 ja 22) ovat kasvupaikaltaan lehtoa, missä esiintyy
tyypillistä lehtolajistoa mm. hiirenporrasta, sudenmarjaa ja näsiää. Lisäksi metsiköiden kenttäkerroksessa
esiintyy runsaina kasvustoina valkovuokkoa ja käenkaalia. (Luontotieto Keiron 2016)
Osa virkistysalueen metsiköistä (kuviot 1; 2; 6–9; 16; 17 ja 21) täyttävät Etelä-Suomen metsien
monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) kriteerit runsaasta ja eri lahoasteisesta lahopuusta sekä
rakennepiirteiltään monipuolisista metsiköistä (mm. järeät haavat ja maaperän kosteus) (Luontotieto
Keiron 2016).

Virkistysalueen elinympäristöjen luokittelu ja rajaus kuvioihin.

Metsiköiden osittaisen eri-ikäisrakenteisuuden ja paikoin runsaan lehtipuuston ansiosta alue tarjoaa liitooravalle liikkumiseen ja ruokailuun soveltuvia metsiköitä. Lisäksi alueella on yksittäisiä järeitä kolopuita,
jotka ovat olleet liito-oravan pesintäkäytössä (Luontotieto Keiron 2016).
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Virkistysalueen metsiköiden luokittelu liito-oravalle soveltuvuuden kannalta.

Liito-oravan lisäksi virkistysalueen keskiosasta on havainto rauhoitetun lehtopöllön pesinnästä vuodelta
2016 (Rengastusrekisteri 2010–2019).

3 Käytön ja hoidon periaatteet
3.1 Virkistyskäyttö

Virkistyskäyttö Uuvin alueilla pohjautuu perusperiaatteiltaan jokamiehenoikeuksien noudattamiseen.
Alueilla tarjotaan virkistyskäyttöä tukevia peruspalveluita (esimerkiksi opasteet ja merkityt reitit, tauko- ja
tulipaikat rakenteineen, laiturit, kuivakäymälät, pysäköintipaikat).
Uudenmaan asukasluku kasvaa jatkuvasti, ja samanaikaisesti myös luonnon virkistyskäyttö, monenlainen
luontoliikunta sekä luontomatkailu kasvattavat suosiotaan. Tämä näkyy monin tavoin myös Uuvin
virkistysalueilla. Erilaiset käyttäjäryhmät kaipaavat yhä enenevässä määrin tarpeisiinsa soveltuvia
palveluita, joiden tarjontaa Uuvi pyrkii alueillaan parantamaan.
Palveluiden suunnittelua ja mitoittamista kunkin virkistysalueen käyttäjien ja käyntimäärien kannalta
mielekkäästi edesauttaa alueiden profilointi. Siinä pyritään tunnistamaan alueen vahvuudet ja heikkoudet
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sekä keskeiset käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Näiden kautta tarkastellaan erilaisten mahdollisten
kehityskulkujen vaikutusta alueen virkistyskäyttöön ja kestävyyteen. Läpileikkaavana teemana käytön ja
hoidon suunnittelussa on alueiden luonto-, maisema-, kulttuurihistoria- ja virkistyskäyttöarvojen
säilyminen.
Soveltava luontoliikunta ja esteettömyys ovat läpileikkaava teema Uuvin alueiden kehittämisessä. Ne
huomioidaan kullakin alueella mahdollisuuksien mukaan, ja viestinnän keinoin tarjotaan tietoa, jonka avulla
kävijät voivat itse arvioida kohteen soveltuvuuden omiin tarpeisiinsa. Keravanjärven virkistysalueella
esteettömyyden ja helppokulkuisuuden edistäminen on kärkiteema, joka otetaan huomioon palveluiden
kehittämisessä.
Keravanjärvellä noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta, eli kävijät huolehtivat itse roskansa pois
maastosta.

3.2 Luonnonhoito

Virkistysalueiden luonnonhoidossa toteutetaan ensisijaisesti virkistyskäyttöä ja luonnon elinvoimaisuutta
palvelevia toimenpiteitä. Virkistyskäytön kannalta on olennaista, että alueen metsäluonnossa on viihtyisää
kulkea ja samalla alueen kävijällä on mahdollisuus havainnoida ympäristöään, niin alueen sisäistä
lähimaisemaa kuin maisemaa alueen ulkopuolelle. Keravanjärven kohdalla järvimaisema sekä rehevä
luonnontilaisen kaltainen metsä, joka erottuu edukseen virkistysaluetta ympäröivistä talousmetsistä, ovat
keskeinen osa kävijäkokemusta. Sekä virkistyskäytön että luonnon monimuotoisuuden kannalta on
merkityksellistä ylläpitää alueen luonnon vaihtelevuutta jättämällä osa alueesta käsittelemättä, ja turvata
käsitellyilläkin alueilla luontainen vaihtelevuus esimerkiksi säästämällä pensaita ja alikasvospuustoa sekä
kuolleita tai kuolevia puita. Luonnon monimuotoisuuden kannalta on lisäksi tärkeää turvata alueella
esiintyvien arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet sekä niissä esiintyvän lajiston elinolot.

4 Suunnittelualueen luonnon virkistyskäytön nykytila
4.1 Vetovoimatekijöiden analyysi

Keravanjärvi on suosittu uimapaikka, jonka etelään matala hiekkaranta sopii hyvin myös lapsille. Rannan
lisäksi Keravanjärvellä pääsee tutustumaan vanhaan metsään, jonka suurten kuusten ja haapojen lomassa
voi aistia varjoisaa metsätunnelmaa. Alueen metsillä on merkittäviä luontoarvoja. Hyvällä onnella kävijä voi
havaita vanhan metsän tyypillisiä asukkaita, ja syksyisin alueelta löytyy myös marjoja ja sieniä.
Alueella harrastetaan myös kalastusta, ja erityisesti talvisin se on suosittu pilkkijöiden keskuudessa.
Keravanjärvellä on tällä hetkellä virkistyskäytön palveluina pysäköintipaikka, infotaulu ja kuivakäymälä.
Alueella on selkeästi kysyntää laajemmille palveluille, kuten tulipaikalle. Suunnitteilla oleva,
korkeatasoisten virkistyskäytön palvelurakenteiden lisääminen tulee monipuolistamaan alueen
käyttömahdollisuuksia ja vastaamaan kävijöiden tarpeisiin nykyistä paremmin.
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4.2 Virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta
Keravanjärven virkistysalueella ei ole tehty kävijälaskentaa tai muuten systemaattisesti seurattu
käyntimääriä, mutta tietoa alueen kävijämääristä on kerätty havainnoimalla sekä arvioimalla sitä suhteessa
alueen ylläpidon tarpeeseen. Arvio alueen tämänhetkisestä käyntimäärästä on noin 2500 käyntiä vuodessa.
Vaikka alue on siirtynyt Uuvin hallintaan vasta vuonna 2015, se on ollut virkistyskäytössä jo 1970-luvulta
lähtien, ja se onkin pitkään ollut tunnettu paikallisten asukkaiden keskuudessa. Keravanjärven sijainti
lähellä isoja asutuskeskuksia tekee sen potentiaalisten käyttäjien määrästä suuren, ja alueen
saavutettavuus on hyvä monesta suunnasta lähestyttäessä. Uuvi on viime vuosina uudistanut viestintäänsä,
erityisesti internetissä ja sosiaalisen median palveluissa. Viestinnän tehostuminen ja alueen kehittäminen
herättänee jatkossa kasvavaa kiinnostusta Keravanjärven virkistysaluetta kohtaan. Käyttö- ja
hoitosuunnitelmassa varaudutaankin käyntimäärien maltilliseen kasvuun.
Monilla virkistysalueilla on kysyntää myös erilaisille kaupallisesti tuotetuille palveluille (esimerkiksi erilaiset
opastus- ja ohjelmapalvelut). Uuvi ei itse järjestä kaupallisia palveluita, mutta niitä voidaan tarjota alueiden
käyttäjille yhteistyöyritysten kautta. Keravanjärvellä ei harjoiteta luontomatkailutoimintaa eikä alueen
potentiaalia luontomatkailun toimintaympäristönä voi pitää merkittävänä. Mikäli kiinnostusta kaupallisten
palveluiden tarjoamiselle alueella kuitenkin ilmenee, harkitaan sen toteuttamismahdollisuuksia
tapauskohtaisesti.

5 Virkistyskäytön tavoitetilan ja kehittämistarpeiden määrittely
5.1 Konseptointi ja siitä nousevat kehittämistarpeet

Keravanjärven virkistyskäytön tavoitetilaa tarkastellaan seuraavassa konseptin kautta. Siinä huomioidaan
pääasiallisten käyttäjäryhmien näkökulmia alueen käyttöön ja niistä nousevia kehittämistoimia.
Konseptin kautta voidaan hahmottaa, mitä asioita kehittämisessä nostetaan esiin, ja miten ne juontuvat eri
käyttäjäryhmien tarpeista. Kehittämistoimet johdetaan luontevasti konseptiin sisältyvistä teemoista, jotka
luovat siten perustelut kehittämistoimien valinnalle. Näin kehittämistoimilla on selkeä suunta ja tarkoitus,
ne kytkeytyvät saman punaisen langan ympärille ja palvelevat tiettyä määriteltyä päämäärää.
Vaikka tässä esitetty konsepti tuo esiin alueen pääasiallista profiilia ja käyttötapaa, ei se kuitenkaan ole
ainoa näkökulma alueen käyttöön ja kehittämiseen; aluetta voidaan tuoda esiin muistakin näkökulmista ja
muillekin kohderyhmille.

Konsepti 1: Helposti saavutettava ja esteetön Keravanjärvi
Keravanjärvi tarjoaa ympäri vuoden helpon tavan päästä piipahtamaan luonnossa. Keravanjärvi sopii hyvin
vaivattomalle ja helpolle käynnille, johon voi kuulua ulkona olemista järvimaisemassa, uimista
luonnonvesissä tai lyhyt luontoretki vanhassa metsässä. Konseptissa tarkastellaan aluetta helppona
ulkoilukohteena, ja huomioidaan Keravanjärven kehittäminen yhtenä Uuvin esteettömimmistä alueista.
Alueen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan erilaisten kävijäryhmien tarpeet, myös
niiden, jotka tarvitsevat esteettömiä tai soveltavan liikunnan palveluita päästäkseen nauttimaan ulkoilusta.
Alue sopii monenlaisille ja -ikäisille kävijöille, ja myös lapsiperheet viihtyvät siellä.
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Noin 25 kilometrin päässä sijaitsevalla Hyvinkään Piilolammilla on myös tarjolla vasta rakennettuja
esteettömiä palveluita, ja Keravanjärven kehittämisen myötä Keski-Uudellemaalle muodostuu kaksi
kiinnostavaa esteetöntä ulkoilukohdetta.

TEEMAT
KEHITTÄMISTARPEET
Helppous, laadukkuus ja turvallisuus
Alueen tavoiteltavan käyntikokemuksen
Helppous on kävijöiden palvelupolun
tunnusmerkkejä ovat helppous, laadukkuus suunnittelussa läpileikkaava teema.
ja turvallisuus.
Helppouden ulottuvuuksia ovat kaikille kävijöille
tärkeä informaation saamisen helppous, eri
kävijäryhmiä koskevien palveluiden
helppokäyttöisyys sekä alueella toimimisen
helppous.
Riittävät ennakkotiedot alueen saavutettavuudesta
sekä palveluista ja niiden soveltuvuudesta erilaisten
kävijöiden tarpeisiin tulee olla helposti löydettävissä.
Vierailun aikana ovat tärkeitä selkeät opasteet, jotka
ohjaavat alueella liikkumista ja palveluiden käyttöä
sekä ohjeistavat toimintatavoista.
Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään
edistämään turvallisen käyntikokemuksen
syntymistä.
Alueen ylläpidon taso on korkea.
Kohde on turvallinen kaiken ikäisille liikkujille, tietoja taitotasosta riippumatta.
Eri tavoin liikkuvat ihmiset voivat turvallisesti liikkua
reiteillä ja käyttää palveluita.
Turvallisuuteen liittyvää tietoa ja ohjeistusta on
löydettävissä sekä itse kohteesta että
ennakkoinformaatiossa.
Esteettömyys ja soveltava luontoliikunta
Alueella on esteettömiä ja soveltavan
luontoliikunnan tarpeet huomioivia
palveluita.
Viestinnässä huomioidaan soveltavan
liikunnan näkökulma.

Alueen palveluvarustuksen ja palveluiden
toteuttamisessa huomioidaan esteettömyys ja
helppokäyttöisyys.
Alueen palveluista ja reiteistä tuotetaan kattava
verkkomateriaali, johon kuuluu selkeät kuvaukset,
valokuvia ja videomateriaalia. Näin kävijät voivat
itse arvioida palveluiden sopivuuden omiin
tarpeisiinsa.
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6 Kehittämistoimenpiteet
6.1 Virkistyskäyttö

Kartta Keravanjärven palveluvarustuksesta

Keravanjärven virkistysalueelle rakennetaan hyvät, esteettömät virkistyskäytön peruspalvelut. Alueelle
rakennetaan myös noin puolen kilometrin pituinen esteetön reitti.
Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta rakentaa Keravanjärven rantaan esteetön kalastuslaituri.
Keravanjärvellä tehtiin vuonna 2019 käyttäjäturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimia suorittamalla
tarkistussukellus ja vedenalainen siivous hiekkarannan edustalla. Työtä jatketaan sijoittamalla rantaalueelle pelastusrengas ja uimaturvallisuuteen liittyvä infotaulu.

Toimenpide:
Opasteiden ja viittojen rakentaminen
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Toimenpiteen kuvaus:
• Alueen infotaulu uusitaan. Taulu sisältää kartan alueesta palveluineen sekä tietoa ja ohjeita alueella
toimimiseen. Tietoa on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Infotaulu sijoitetaan
pysäköintipaikan välittömään läheisyyteen.
• Alueen palvelut ja niiden sijainti osoitetaan maastossa opasteilla ja viitoituksella.
Toimenpiteen tarkoitus:
Infotaulusta ovat saatavilla ajantasaiset tiedot alueen palveluista ja ohjeet siellä toimimisesta.
Virkistyskäytön ohjaaminen opasteiden, viittojen ja reittimerkintöjen avulla helpottaa kävijöiden
liikkumista alueella ja lisää turvallisuutta. Lisäksi niiden avulla alueen käyttö monipuolistuu.
Virkistyskäytön ohjaaminen on myös osa alueen kestävää käyttöä.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta

Toimenpide:
Palveluvarustuksen rakentaminen
Toimenpiteen kuvaus:
• Järven rantaan, pienelle niemelle rakennetaan esteetön tulipaikka.
• Tulipaikan lähettyville rakennetaan Uuvin uuden malliston mukainen puuvaja
• Nykyisen kuivakäymälän tilalle rakennetaan esteetön kuivakäymälä.
• Ranta-alueelle sijoitetaan pelastusrengas ja uimaturvallisuuteen liittyvä infotaulu.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
Toimenpide:
Esteettömän reitin rakentaminen
Toimenpiteen kuvaus:
• Pysäköintialueelta järven rantaan johtavaa, noin 200 metrin pituista tietä parannetaan niin, että se
on kuljettavissa myös pyörätuolilla.
• Ranta-alueelta rakennetaan metsän läpi kulkeva, noin 300 metrin pituinen esteetön reitti.
• Alueen palvelut ja niiden sijainti osoitetaan maastossa viitoituksella.
Toimenpiteen tarkoitus:
Pysäköintipaikalta lähtevä, noin 500 metrin pituinen esteetön ympyräreitti ja sen varrelle sijoitettavat
esteettömät palvelut monipuolistavat alueen käyttö ja mahdollistavat sen myös uusille käyttäjäryhmille.
Toimenpiteen ajankohta:
1–3 vuotta
Toimenpide:
Kävijäseuranta
Toimenpiteen kuvaus:
• Asennetaan kävijälaskurit
Toimenpiteen tarkoitus:
Systemaattinen kävijäseuranta virkistysalueella, jotta saadaan tietoa alueen kävijämäärästä ja
esimerkiksi viestinnän vaikutuksesta kävijämäärään.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
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6.2 Luonnonhoito

Vuonna 2015 puustoa on harvennettu aivan Keravanjärven rannan tuntumasta ja samalla on siistitty sekä
tasoitettu hiekkaranta-aluetta virkistyskäyttöön paremmin soveltuvaksi.
Virkistysalueelle perustetun luonnonsuojelualueen ominaispiirteiden säilymisen kannalta suojellulle
alueelle voidaan laatia erillinen suunnitelma luonnonympäristön hoitamiseksi, ennallistamiseksi ja alueen
luontaisen kehityksen palauttamiseksi. Hoitosuunnitelman tarpeellisuudesta ja toteutuksesta vastaa
luonnonsuojeluviranomainen.
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Ei julkista tietoa

