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HOLLOLAN KUNTA 
MESSILÄN-TIIRISMAAN OSAYLEISKAAVA 

1 PERUSTIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi 

Selostus liittyy 12.2.2013 päivättyyn Messilän-Tiirismaan osayleiskaavaan. 
Osayleiskaavakartta on laadittu mittakaavaan 1:10 000.  

Hollolan kunnassa kaavaprosessiin on osallistunut kaavasuunnittelija Henna 
Kurosawa ja vastuuhenkilönä on maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela. 

Kaavaa laati luonnosvaiheeseen asti konsulttina FCG Finnish Consulting Group 
Oy. FCG:ssa työstä ovat vastanneet FM Mikko Keskinen, maisema-arkkitehti 
Maria Haikala ja M. Sc. Jan Tvrdý. 

− Kaavan vireille tulo: Syksy 2009
− Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRA 18 §): 9.2.2010
− Osayleiskaavan selvitykset tehtiin vuosina 2009 - 2010

− Luonto- ja ympäristöselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy ja FCG
Finnish Consulting Group Oy, 2010).

− Linnustoselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 2010).
− Hollolan kunta päätti asettaa osayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville:

19.10.2010
− Luonnosvaiheen valmisteluaineisto nähtävillä (MRA 30§):

11.11-13.12.2010
− Kaavaehdotus nähtävillä (MRL 65§ ja MRA 19§): 28.3.- 30.4.2013
− Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRA 18 §): 29.5.2013
− Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tehdyistä muutoksista kuultiin niitä

maanomistajia, joiden etua muutokset koskivat: 4.9-30.9.2013
− Kunnanhallitus hyväksyi kaavan: 28.10.2013
− Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan: 11.11.2013

1.2 Kaavan tarkoitus 

Suunnittelun tarkoituksena on laatia alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 
mukainen yleispiirteinen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa osoitetaan 
tarpeelliset aluevaraukset ja verkostot asemakaavoituksen ja muun jatko-
suunnittelun ohjaamiseksi. 

Kaavalla on kaksi päätarkoitusta: 

− Turvata Messilän-Tiirismaan alueen erityiset luonnonarvot ja yleiset virkis-
tysmahdollisuudet.

− Mahdollistaa Messilän keskuksen taloudellisesti kannattava ja toiminnalli-
sesti järkevä kehittäminen ja jatkosuunnittelu.

Suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
sekä Päijät-Hämeen maakuntakaavassa ja Lahden kaupunkiseudun rakenne-
mallissa esitetyt seudulliset maankäytön ja verkostojen perusratkaisut. 
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1.3 Suunnittelualue 

Messilän-Tiirismaan osayleiskaava-alue sijaitsee Hollolan kunnan ja Lahden 
kaupungin rajalla. Etäisyys Hollolan kuntakeskukseen on noin 3 km. Aluee-
seen kuuluu Messilän kartanon ympäristö, Etelä-Suomen korkein mäki, Tiiris-
maa sekä Tiirismaan pohjoispuolinen alue Kutajärven rantaan ja Vesijärven 
Laasonpohjaan asti. Kaava-alueen sijainti ja likimääräinen rajaus on esitetty 
kuvissa 1 ja 2.  

Suunnittelualue on pääosin virkistys- ja suojelualuetta, Tiirismaan kylän maa- 
ja metsätalousaluetta sekä matkailupalvelujen aluetta. Kaava-alueen pinta-ala 
on noin 1 430 hehtaaria. Vesialueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria. 

Kuva 1. Kaava-alueen likimääräinen rajaus (Pohjakartta © Logica Suomi Oy, Maanmit-
tauslaitos 2009. Aineiston kopiointi ilman Logica Suomi Oy:n lupaa on kielletty.). 

1.4 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

1.4.1 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa 
− kuntalaiset
− kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat
− kaavan vaikutusalueen asukkaat
− kaavan vaikutusalueen yritysten ja laitosten työntekijät ja käyttäjät

Viranomaiset 
− Hollolan kunnan hallintokunnat
− Päijät-Hämeen liitto
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− Hämeen ELY-keskus
− Uudenmaan ELY-keskus
− Lahden seudun ympäristöpalvelut
− Päijät-Hämeen maakuntamuseo
− Päijät-Hämeen pelastuslaitos
− Lahden kaupunki

Yhteisöt ja muut tahot 
− Kaikki ne yhteisöt joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään
− Lahti Energia
− Lahti Aqua Oy
− Hollolan vesihuoltolaitos
− DNA Finland Oy
− asukas- ym. yhdistykset, järjestöt ja seurat

1.4.2 Tiedottaminen ja nähtävilläolo 

Hollolan kunta vastaa kaavahankkeeseen liittyvästä tiedottamisesta ja kaavan 
vireilletulosta ilmoittamisesta. Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä kaavaluonnoksen ja kaavaehdo-
tuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuil-
la (http://www.hollola.fi), Hollolan Sanomissa sekä lähettämällä kirjeet alueen 
maanomistajille.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ja kaavaehdotus pi-
detään nähtävillä Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla (Virasto-
tie 3) ja internetissä kunnan kotisivuilla.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleiskaavaluonnoksen on aset-
tanut nähtäville Hollolan kunnan tekninen lautakunta. Osayleiskaavaehdotuk-
sen asettaa nähtäville kunnanhallitus. 

1.4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Osayleiskaavoitukseen yhteydessä on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta. En-
simmäinen yleisötilaisuus järjestettiin 2.6.2009 osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman nähtävilläolon yhteydessä. Toinen yleisötilaisuus järjestettiin 
1.12.2010 kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä. 

Osayleiskaavoitukseen liittyvät viranomaisneuvottelut järjestetään osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen sekä kaavaehdotusvai-
heessa. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 9.2.2010. Kaavaehdo-
tusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 29.5.2013. 

Osalliset voivat esittää näkökantansa mielipiteinä, lausuntoina ja muistutuksi-
na kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen ollessa nähtävillä.  

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja viranomaisneuvottelun pohjalta 
kaavaan tehtiin muutoksia, jotka edellyttivät niiden maanomistajien kuulemis-
ta, joiden etua muutokset koskivat. Maanomistajille lähetettiin postitse kuu-
lemiskirje 4.9.2013. Maanomistajien kuuleminen järjestettiin 4.9.-30.9.2013. 

Osayleiskaavan hyväksyy Hollolan kunnanvaltuusto. Valtuuston hyväksymis-
päätöksestä osallisilla on oikeus tehdä valitus Kouvolan hallinto-oikeuteen. 
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2 LÄHTÖKOHDAT JA KAAVOITUKSEN TAVOITTEET 

Kaava-alueen nykytilanteen ja suunnittelun lähtökohtien selvittämisessä on 
käytetty osayleiskaavoituksen ja mm. maakuntakaavan yhteydessä laadittuja 
selvityksiä.  

Keskeiset kaava-aluetta koskevat selvitykset: 

− Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset. Päijät-Hämeen liitto 2008.
− Tiirismaan lähteikköjen sammalinventoinnit 2009. Julkaisematon selvitys.

Hämeen ympäristökeskus / Teppo Häyhä 2009.

Kaavoituksen yhteydessä laaditut erillisselvitykset: 

− Messilän-Tiirismaan osayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys. Ympäristö-
suunnittelu Enviro Oy / FCG Finnish Consulting Group Oy 2010.

− Messilän-Tiirismaan osayleiskaavan ja Koneharjun-Likolammen alueen lin-
nustoselvitys. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2010.

− Rakennusinventointi. Juhani Karlsson 2011.
− Messilän Tiirismaan osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset. Strafica

2011.
− Messilän vesihuollon yleissuunnitelma. Ramboll 2012.
− Messilän-Tiirismaan osayleiskaavan hulevesiselvitys. Ramboll 2012.

2.1 Maanomistus 

Suunnittelualue on Hollolan kunnan, Lahden kaupungin ja yksityisten tahojen 
omistuksessa. Suomen valtio omistaa kaava-alueen länsiosassa olevat suoje-
lualueet. Kaava-alueen vesialue on yhteisomistuksessa. Maanomistuksen ja-
kautuminen on esitetty kuvassa 2. 

Kuva 2. Kaava-alueen maanomistus (Hollolan kunta, 2010). 

2.2 Väestö ja asuminen 

Messilän-Tiirismaan osayleiskaava-alueella asuu noin 50 henkilöä. Asuinra-
kennukset sijaitsevat kaava-alueen luoteisosassa maa- ja metsätalousvaltai-
sella alueella.  
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Vuonna 2012 Hollolan kunnan väkiluku oli noin 22 000 asukasta. Valtaosa 
kunnan asukkaista, noin 12 000, asuu kuntakeskuksessa. Tilastokeskuksen 
ennusteen mukaan Hollolan asukasluku olisi vuonna 2030 noin 25 700 asu-
kasta.  

Kaava-alueen itäpuolella, Lahden kaupungin alueella, sijaitsee Rautakanka-
reen asuinalue. Alueella asuu noin 900 asukasta. 

Loma-asuntoja kaava-alueella on noin 60. Lähes kaikki loma-asunnot sijaitse-
vat Messilän matkailukeskuksen alueella. 

Lahden seudun rakennemalli 2040:ssä esitetyt Hollolan uudet ja kehitettävät 
asuinalueet sijoittuvat kuntakeskuksen etelä- ja länsipuolelle sekä oikoradan 
varteen Nostavan ja Okeroisten alueelle. Messilän-Tiirismaan alueelle ei ole 
suunnitteilla varsinaisia uusia asuinalueita, mutta Messilän keskuksen kehit-
tämisen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta osoittaa alue keskuksen työnte-
kijöiden asunnoille.  

2.3 Elinkeinot ja työpaikat 

Kaava-alueen työpaikat sijaitsevat Messilän alueella ja keskittyvät matkailuun 
ja vapaa-aikaan liittyviin palveluihin. Työpaikoista merkittävä osa on kausi-
luonteisia ja ne liittyvät Messilän laskettelukeskuksen ja leirintäalueen toimin-
taan. 

Välittömästi kaava-alueen eteläpuolella, Messiläntien varressa sijaitsee Salpa-
kankaan teollisuusalue. 

Osayleiskaavan lähtökohtana on mahdollistaa Messilän keskuksen majoitus- 
ja matkailupalvelutoimintojen mittava kehittäminen. Hankkeella on merkittä-
vä elinkeinopoliittinen ja työllistävä vaikutus Hollolan kunnalle sekä koko Lah-
den seudulle. 

2.4 Palvelut ja virkistys 

Messilän-Tiirismaan alueella toimii alueellisesti merkittäviä matkailu- ja va-
paa-ajan palveluita. Tärkeimpänä kaava-alueen keskellä, Messiläntien varres-
sa, sijaitseva Messilä Maailma Oy:n omistama Lumikeskus Messilän matkailu-
keskus. Messilä Maailma Oy:n omistaman alueen pinta-ala on yhteensä noin 
190 hehtaaria. 

Lumikeskus Messilän eteläpuolella sijaitsee lisäksi Messilä Golf Oy:n omistama 
18-reikäinen golfkenttä. Golfkentän ja siihen liittyvien toimintojen alueen pin-
ta-ala on yhteensä noin 60 hehtaaria.

2.4.1 Matkailu 

Messilä on Etelä-Suomen merkittävimpiä hiihtokeskuksia. Keskuksen nykyvo-
lyymi on noin 2 200 samanaikaista asiakasta ja huippupäivinä kävijöitä on 
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noin 5 000. Vuonna 2007 Messilän kävijämäärä oli yhteensä noin 150 000 kä-
vijää.1 

Messilän keskuksen pohjoispuolella, Vesijärven rannassa toimii Camping Mes-
silän leirintäalue ja Hollolan kunnan vierasvenesatama. Leirintä-alueen palve-
luihin kuuluvat ravintola, kahvila ja kauppa. Majoitusvaihtoehtoina ovat mm. 
matkailuauto- ja vaunupaikat, majatalohuoneisto, leirintämökit ja telttapaikat. 

Messilän keskuksen palvelut sijaitsevat pääasiassa kartanon alueen vanhoissa 
ja perinteikkäissä puurakennuksissa. Rakenteesta johtuen palvelut sijaitsevat 
hajallaan ja rakennusten ylläpitokustannukset ovat korkeat.  

Messilän alueen harrastemahdollisuuksia: 

− Laskettelu ja hiihto
− 10 valaistua rinnettä
− 10 hissiä
− 70 km latuverkosto (noin 20 km valaistu)
− hiihtokoulu
− suksivuokraamo
− Talliravintola ja rinnekahvila

− Bike Park
− alamäki- ja maastopyöräily

− Golfkenttä

Messilän majoituspalvelut: 

− Hotelli (1 yhden hengen huone ja 17 kahden hengen huonetta)
− Kartanon pihapiirissä ja sen välittömässä läheisyydessä 6 aittamökkiä 3

henkilölle
− Mökkikylässä 60 hirsimökkiä 4-8 hengelle (koko noin 70 m² terasseineen)
− Ylöstalo. Kaksikerroksinen hirsitalo, jossa majoitustilat 11 henkilölle.

Keskuksen alueella on myös ravintola-, tilausravintola ja kahvilatiloja. 

Messilän keskuksen nykyinen toimintamalli palvelee lähinnä päiväkävijöitä. 
Rinne-, hissi- ja ravintolapalvelut ovat pääosin tasapainossa kysynnän kanssa, 
mutta toiminnan kehittämisen esteeksi on muodostunut majoituskapasiteetin 
puute. 

Messilän-Tiirismaan osayleiskaavan yhtenä lähtökohtana ja tavoitteena on 
mahdollistaa Messilän keskuksen majoitus- ja matkailupalvelujen kehittämi-
nen, laajentaminen ja jatkosuunnittelu. Osayleiskaavassa esitetään maan-
käyttövaraukset ja lähtökohdat eri toimintojen sijoittumiselle ja alueen ase-
makaavoitukselle. 

1 Matkailukohteiden kävijämäärät 2007. Matkailun Edistämiskeskus 2008. 
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Kuva 3. Messilän alue (Maanmittauslaitos, karttapaikka 2010). 

2.4.2  Virkistysalueet ja reitistöt 

Messilän-Tiirismaan alueella sijaitsee laajat yleisessä käytössä olevat virkis-
tysalueet ja ulkoilureitistöt. Alueen virkistysarvot ja -mahdollisuudet ovat sekä 
paikallisesti että seudullisesti merkittäviä. Kaava-alueen maapinta-alasta noin 
55 % (612 ha) on osoitettu voimassa olevassa osayleiskaavassa yleiseksi vir-
kistysalueeksi tai maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilunohjaamistar-
vetta. 

Kaava-alueella kulkee Salpausselän ulkoilureittiverkostoon kuuluvia Hollolan 
kunnan ja Lahden kaupungin ylläpitämiä yleisiä ulkoilureittejä (kuva 4). Reitit 
kulkevat Tiirismaalta Hollolan kuntakeskukseen ja Messilän kautta Lahden ur-
heilukeskukseen. Reitit ovat viitoitettuja ja osittain valaistuja. 

Messilän keskuksen alueelle sijaitsee ratsastusmaneesi, josta lähtee ratsas-
tusreitti sekä Tiirismaan suuntaan, että itään Hakalaukunsuon suuntaan. 
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Kuva 4. Osayleiskaava-alueen virkistysreitit (Lahden kaupunki 2010). 

Laadittavan osayleiskaavan lähtökohtana on nykyisten yleisessä käytössä ole-
vien virkistysalueiden ja ulkoilureittien säilyttäminen ennallaan. Kaikki ole-
massa olevat yleiset virkistysalueet, kuten Tiirismaan alue sekä Messilän kes-
kuksen itäpuoliset Hakalaukunmäen ja Hakalaukunsuon alueet pyritään säilyt-
tämään yleisessä virkistyskäytössä. 

Nykyisten virkistysreittien linjausta ja turvallisuutta tulee tarkastella ainakin 
golfkentän alueella tarkempien suunnitelmien yhteydessä, esimerkiksi asema-
kaavoituksen yhteydessä. 

2.5 Luonto 

Messilän–Tiirismaan osayleiskaava-alueen luonto- ja ympäristöselvityksen 
(2010) ovat laatineet yhteistyössä Ympäristösuunnittelu Enviro Oy ja Finnish 
Consulting Group Oy. Selvitykseen kuului liito-oravan, kasvillisuuden, arvok-
kaiden luontotyyppien sekä maisema-arvojen inventointi olemassa olevien 
luonnonsuojelualueiden ulkopuolelta. 

Vuosien 2009-2010 aikana laadittiin lisäksi Messilän–Tiirismaan osayleiskaa-
va-alueen ja Koneharjun–Likolammen alueen pesimälinnustoselvitys (Ympä-
ristösuunnittelu Enviro Oy). 

Tiirismaan alue tunnetaan monipuolisena luontokohteena. Alueen kasvillisuut-
ta ja eläimistöä on inventoitu useaan otteeseen. Selvitykset ovat painottuneet 
parhaiten säilyneisiin kohteisiin, mm. puronvarsiin ja lehtorinteisiin. Tiiris-
maan rinteillä on useita lehtojensuojeluohjelman kohteita, joista osa on rau-
hoitettu luonnonsuojelualueiksi. Alueella on lisäksi Pirunpesän nimellä tunnet-
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tu syvä kalliomurros, joka myös on luonnonsuojelualuetta. Lehtojensuojeluoh-
jelman kohteet, Tiirismaan laki ympäristöineen sekä Tiirismaan eteläpuolella 
sijaitseva Soisalmensuo kuuluvat Tiirismaan Natura 2000 -alueeseen. Natura-
alue kattaa noin viidenneksen osayleiskaava-alueen maa-alasta. 

Osayleiskaavan keskeisenä tavoitteena on tukea Messilän-Tiirismaan alueen 
monipuolisten luontoarvojen säilymistä. Alueen suunnittelun ja toteuttamisen 
yleisenä periaatteena on, että arvokkaiden luontokohteiden ympärille jätetään 
riittävät rakentamattomat suojavyöhykkeet ja liito-oraville jätetään puustoisia 
yhteyksiä metsäalueilta toiselle.  

Osayleiskaavassa osoitetuille uudis- ja täydennysrakentamisen alueille tulee 
laatia asemakaava. Asemakaavoituksen ja toteuttamisen yhteydessä tulee 
kiinnittää erityistä huomiota riittävien viheralueiden ja -yhteyksien säilymi-
seen sekä siihen, että rakentaminen sopeutuu hyvin ympäröivään maisemaan 
ja maastonmuotoihin. 

2.5.1 Kasvillisuus 

Messilän keskuksen aluetta ja Laasonpeltojen ympäristöä lukuun ottamatta 
kaava-alue on rakentamatonta, metsäistä ja kasvillisuudeltaan erittäin moni-
puolista aluetta. Myös Vesijärven lintulahtien kasvillisuus on poikkeuksellisen 
edustavaa ja monipuolista. Kaava-alueelta löytyy muun muassa merkittäviä 
lehtoalueita, niittyjä, puro- ja pienvesialueita sekä sammallajistoa. 

Suunnittelualueen luontokohteet ja –alueet on kuvattu yksityiskohtaisesti 
kaavan lähtötiedoiksi laaditussa Messilän–Tiirismaan osayleiskaava-alueen 
luonto- ja ympäristöselvityksessä (2010). Luontokohteet on listattu lisäksi se-
lostuksen kappaleessa 3.4.1. 

Kuva 5. Kartanonmäen niittyä (Esa Lammi / Enviro Oy 2010). 
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2.5.2 Eläimistö 

Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan luontodirektiivin liitteessä IV(a) tarkoitet-
tuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hei-
kentäminen ja hävittäminen on kielletty. Luontodirektiivin liitteen IV (a) eläin-
lajeista kaava-alueella on tehty havaintoja vain liito-oravasta.  

Liito-oravat tarvitsevat pesäpaikoiksi kuusten suojaamia puiden koloja, pönt-
töjä tai oravan pesiä. Lisäksi liito-orava tarvitsee eri-ikäistä lehtipuustoa ruo-
kailuun. Liito-oravien lisääntymispaikkojen ja lehtipuustoisten ruokailumetsi-
köiden välillä on säilytettävä puustoinen yhteys. 

Suunnittelualueella on lisäksi monipuolinen ja runsas pesimälinnusto. Messi-
län–Tiirismaan osayleiskaava-alueen ja Koneharjun–Likolammen alueen pesi-
mälinnustoselvityksessä (2010) havaittiin yhteensä 81 maalintulajia. Lajeista 
42 luokiteltiin Päijät-Hämeessä runsaiksi ja/tai yleisiksi, ei-huomionarvoisiksi 
lajeiksi ja 39, eli lähes 50 %, katsottiin huomionarvoisiksi lajeiksi. 

Monipuolista linnustoa ja huomionarvoisten lajien runsautta voi selittää laajo-
jen, pinta-alaltaan jopa useiden satojen hehtaarien kokoisten rakentamatto-
mien metsäalueiden esiintymisellä. Vaikka hakkuut ja muu metsätalouskäyttö 
ovat muuttaneet alueen metsiä paikoin voimakkaastikin, ovat Tiirismaan ja 
Hakalaukunmäen keskeiset osat edelleen melko yhtenäisiä. Linnuston moni-
puolisuutta lisäävät selvitysalueen rehevät ja paikoin iäkkäät (rinne)metsät, 
pellot sekä Laasonpohjan rantametsät ja -kosteikot. 

Pesimälinnuston pääosan muodostavat yleiset metsälintulajimme. Runsaimpia 
lajeja alueella ovat peippo, pajulintu, laulu-, musta- ja punakylkirastas, puna-
rinta, talitiainen, vihervarpunen, lehtokerttu ja metsäkirvinen. Huomionarvoi-
seksi luokiteltujen maalintulajien tarkempi kuvaus, esiintyminen ja elinympä-
ristöjen sijainti on esitetty kaavan valmisteluaineistoon kuuluvassa pesimälin-
nustoselvityksessä. Linnustollisesti arvokkaat kohteet on huomioitu osayleis-
kaavan laadinnassa ja kaavamerkinnöissä. 

2.5.3 Vesistöt 

Osayleiskaava-alueen pohjoisosat sijaitsevat Kymijoen vesistöön kuuluvaan 
Vesijärven rannalla. Vesijärvi ulottuu Lahden kaupungista Asikkalan kunta-
keskukseen ja järvi on yhteydessä Päijänteeseen Vääksyn kanavan kautta. 
Vesijärven pituus on yhteensä 25 kilometriä ja pinta-ala 108 km². Kaava-
alueella, Camping Messilän yhteydessä sijaitsee Hollolan kunnan vierasvene-
satama. 

Vesijärven länsiosassa on merkittäviä lintuvesialueita. Kirkonselän, Laason-
pohjan, Lahdenpohjan, Teräväisten ja Kailanpohjan lintuvesilahdet kuuluvat 
Kutajärven Natura-2000 alueeseen. 

Vesijärveen laskeva Messilänoja saa alkunsa Salpausselän pohjavesialueelta. 
Tiirismaan pohjoisrinteellä on kymmenkunta lähdepuroa, joihin purkautuu 
pohjavettä koko vuoden. Muutamia lähdepuroja on myös Kartanonmäen ja 
Hakalaukunmäen rinteillä. Suurin puroista on Kutajärveen laskeva Kiiskoja, 
jonka alkulähteet sijaitsevat Rätäksuolla Ison Tiilijärven pohjoispuolella. 
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2.5.4 Maaperä 

Tiirismaan kallioperä on kovaa kvartsiittia, joka on mannerjäätikön hiomana-
kin jäänyt ympäristöään selvästi korkeammaksi. Kvartsiittialue kattaa Kuta-
järven eteläpuolelta Rautakankareelle ulottuvan alueen. Messilän–Tiirismaan 
osayleiskaava-alueella on kolme ympäristöään selvästi korkeampaa kvartsiit-
timäkeä: Tiirismaan huippu, Kartanonmäki ja Hakalaukunmäki. Tiirismaan 
huippu on Etelä-Suomen korkein kohta ja se kohoaa 222,6 metriä merenpin-
nan tason yläpuolelle. Vesijärven pinnasta nousua on runsaat 140 metriä ja 
eteläpuolella sijaitsevista Tiilijärvistä miltei 80 metriä. Kartanonmäen laki on 
200 metrin ja Hakalaukunmäen laki 183 metrin korkeudella. 

Tiirismaan kvartsiittivyöhyke on enimmäkseen moreenin ja hiekan peittämää 
(kuva 6). Laajimmat avokalliot sijaitsevat Tiirismaan huipun itärinteellä, Pi-
runpesän alueella sekä Hakalaukunmäellä. 

Tiirismaan eteläpuolella on Salpausselän reunamuodostuma, joka erottuu 
maaperäkartassa leveänä vaaleanvihreällä merkittynä hiekkamuodostumana. 
Messilän eteläpuolinen alue kuuluu Salpausselän reunamuodostumaan, jota 
luonnehtivat tasaiset, karut mäntykankaat ja paikoittain runsaina esiintyvät 
suppakuopat. Tiirismaan huipun ja Laasonpohjan välissä Villinpeltojen alueella 
on erillinen hiekkamaamuodostuma. 

Laasonpeltojen maalaji on savea ja hiesua. Alueen suot erottuvat maaperä-
kartassa selkeästi. Suurehkoja soita on neljä, Kutajärven ja Laasonpohjan vä-
linen räme, Tiirismaan huipun itäpuolella sijaitseva Rätäksuo, Ison Tiilijärven 
kaakkoispäässä sijaitseva Soisalmensuo ja Messilän laakson eteläpäässä si-
jaitseva Kintterönsuo. Soisalmensuo on luonnontilainen. 

Kuva 6. Messilän-Tiirismaan alueen maaperäkartta (Enviro Oy & FCG 2010). 
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2.5.5 Pohjavesi 

Salpausselillä on Suomen runsaimmat pohjavesivarat. Messilän–Tiirismaan 
alueella koko Salpausselkään kuuluva maasto on pohjavesialuetta (kuva 7). 
Osa pohjavesistä purkautuu reunamuodostuman pohjoispuolella sijaitsevaan 
Vesijärveen, joka on lähteellinen.  

Kuva 7. Messilän-Tiirismaan alueen pohjavesialueet. Pohjavesialueen varsinainen muo-
dostumisalue tummansinisellä (Enviro Oy & FCG 2010). 

2.6 Maisema ja kulttuuri 

2.6.1 Maisemakuva 

Messilän-Tiirismaan alueella ei ole kansallisesti tai maakunnallisesti merkittä-
viä maisema-alueita. Päijät-Hämeen maakuntakaavan (2006) selvitysaineis-
tossa Tiirismaan entisen pujottelumäen alue ja Messilän Kartanonmäen niitty 
on merkitty kuitenkin maakunnallisesti arvokkaiksi perinnemaisemakohteiksi. 

Hollolan kuntakeskuksen pohjois- ja koillispuolelle sijoittuvat alueet ovat 
suurmaisemallisesti merkittävä kokonaisuus niin Lahden, Vesijärven kuin Hol-
lolan kirkonseudun kaukomaisemassa. Osayleiskaava-alueen lakialueet ja rin-
teet muodostavat rajaavan kaakkois-luode-suuntaisen selänteen Hollolan kun-
takeskuksen ja Vesijärven välille. 

Messilän–Tiirismaan alue on osa laajaa rakentamatonta metsäselänneosuutta 
ja valtaosa kaava-alueesta on metsää. Alueen pohjoisosa rantoineen ja vilje-
lymaisemineen kuuluu Vesijärven laaksoon, joka sijoittuu Salpausselkien vä-
liin. Ranta-alueet ovat savivaltaisia, tasaisia ja alavia peltomaisemia. Niitä 
reunustavat selänteet. 
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Rakennuksia kaava-alueella on ainoastaan Messilän kartanon alueella sekä 
Kutajärvelle ja Laasonpohjaan viettävien peltojen laiteilla. Tiirismaan laella on 
lisäksi TV-asema ja -masto. 

Messilän-Tiirismaan luonto- ja ympäristöselvityksessä paikallisesti arvokkaiksi 
maisemakohteiksi on esitetty: 

− Messilän kartanomaisema
− Vesijärven länsirannan maisema
− Kartanonmäki rinteineen
− Tiirismaan laki ja rinteet
− Laasonpellot

Erityisesti näiden alueiden asemakaavoituksen ja toteutuksen yhteydessä tu-
lee huomioida mahdollisen uudis- ja täydennysrakentaminen sopeutuminen 
ympäröivään maisemaan ja maastonmuotoihin. Lisäksi tulee kiinnittää erityis-
tä huomioita kulttuurihistoriallisten rakennusten ja rakennetun ympäristön 
säilyttämiseen ja uudisrakennusten sovittamiseen vanhaan rakennuskantaan. 

2.6.2 Kulttuurihistoria ja rakennettu ympäristö 

Messilän eli Tiirismaan kylä ilmestyy historiallisiin lähteisiin 1403. Tilan haltijat 
ja omistajat tiedetään vuodesta 1634. Kylän kolme taloa yhdistettiin silloin 
Messilän kartanoksi. 1800-luvun alkupuolella pitäjän käsiteollisuus keskittyi 
Messilään: verkatehdas, nahkatehdas, saha, mylly, värjäys-, kutomo- ja satu-
lasepän liikkeet. Tilalla valmistettiin myös huonekaluja. Tilan maille syntyi viisi 
mäkitupaa, joitten asukkaat olivat huonekalupuuseppiä. Viimeiset Messilässä 
tehdyt huonekalut valmistuivat 1910-luvulla. 

Messilästä tuli matkailukohde jo 1859. Silloin suunniteltiin näkötornia Tiiris-
maan huipulle. Vuonna 1880 talossa vieraili kansainvälinen geologikongressi 
tutustumassa maailman vanhimpaan kallioperään ja jääkauden jälkeisiin mui-
naisrantoihin. Samoihin aikoihin tiedetään talossa tarjotun maksua vastaan 
ruokaa ja virvokkeita Pirunpesälle ja Tiirismaan huipulle kiipeäville matkaili-
joille. Vuonna 1969 tilalla luovuttiin karjataloudesta ja se muutettiin monipuo-
liseksi loma-keskukseksi.2 

Messilän kartanon nykyinen jugend-tyylinen päärakennus on 1800-luvun lo-
pulta.  

2 Hollolan kulttuurireitti –esite. <http://www.hollola.fi/keskus/matkailu/Kulttuurireitti/hollolankulttuurireitti.html> 
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Kuva 8. Messilän kartano (Eeva Eitsi / FCG 2010). 

Entinen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. 

Vanhimmat rakennukset ovat peräisin 1800-luvulta, rakennukset olivat alku-
peräiseltä käyttötarkoitukseltaan asuin- ja varastorakennuksia ja toimivat ny-
kyisin majoitustiloina. Rakennuksiin on tehty korjaus- ja muutostöitä 1980- ja 
2000-luvuilla. 

Kuva 9. Messilän kartanoalueen rakennusten rakennusajankohdat. 
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Kartanon alueen rakennuskanta: 

− päärakennus 1800-luvun lopulta, entinen päärakennus 1800-l alku.
− tuparakennuksia,
− vanha navetta 1800-luvun lopulta
− hevostalli 1900-luvun alku
− ulkorakennukset
− hotelli v. 1969
− leirintäalueen päärakennus v. 1985
− loma-osakkeet v. 1988.3

2.6.3 Muinaismuistot  

Messilän-Tiirismaan osayleiskaava-alueella sijaitsee yksi muinaismuistolain 
mukainen kiinteä muinaisjäännös.  

nimi tyyppi alatyyppi tunnus ajoitus

Tiirismäki muinaisjäännös-
ryhmä 

ei määritelty 98010021 historiallinen 

Tiirismäen historiallisen ajan muinaisjäännösryhmä sijaitsee useiden satojen 
metrien läpimittaisella alueella Tiirismaan lakialueen länsipäässä. Alueella on 
kymmeniä röykkiöitä, jotka ovat syntyneet ilmeisesti viljelysmaata raivattaes-
sa. Röykkiöiden lisäksi alueella on kiviaitoja ja kuoppia sekä rakennusjäännös, 
jotka liittyvät paikalla 1800-luvulla sijainneeseen Tiirismäen taloon. Nykyisin 
alueella risteilee ulkoilureittejä ja latupohjia.4 Laasonpohjan kivikautinen 
asuinpaikka sijaitsee osayleiskaava-alueen ulkopuolella. 

Kuva 10. Kaava-alueen ja lähiympäristön muinaisjäännökset (HERTTA-paikkatieto-
palvelu, 4.3.2010). 

3 Messilän-Tiirismaan osayleiskaava 1989. Lähtökohdat ja tavoitteet –selvitys. Hollolan kunta 1988. 
4 Päijät-Hämeen liitto, 2008. Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset.
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2.7 Liikenne ja tekniset verkostot 

2.7.1 Liikenneverkko 

Osayleiskaava-alueella on kaksi yhdystietä, Rantatie (2956) ja Messiläntie 
(14070), jotka risteävät kaava-alueen pohjoisosassa lähellä Vesijärven rantaa 
(kuva 10). Messiläntie on valtatien 12 ja Rantatien välinen tieyhteys. Rantatie 
on yhteys Hollolan kirkolta Lahden kaupungin rajalle. Lahden puolella tieyhte-
ys jatkuu Jalkarannantienä Lahden keskustan tuntumaan. 

Vuonna 2007 Messiläntien keskimääräinen liikennemäärä oli 2 460 ajoneuvoa 
vuorokaudessa, Rantatien 2 220 ajon./vrk ja Lahden puoleisen Jalkarannan-
tien 2 310 ajon./vrk.5 

Messiläntien länsipuolella, valtatien 12 ja Messilän golfkentän välisellä osuu-
della kulkee kevyen liikenteen väylä. Golfkentän kohdalta Rantatielle ulottu-
valla osuudella kevyen liikenteen väylää ei ole. Rantatien eteläpuolella kulkee 
kevyen liikenteen väylä Lahden puolelta Laasonpeltojen itäkulmaan asti. Laa-
sonpelloilta lännen suuntaan ei ole kevyen liikenteen väylää. 

Messilän-Tiirismaan alueen suunnittelussa ja matkailupalvelujen kehittämises-
sä lähtökohtana on alueen olemassa olevan runkoverkon hyödyntäminen ja 
tielinjausten säilyttäminen nykyisellään. Nykyisten yhdysteiden toiminnallinen 
rooli säilyy entisellään ja niiden välityskyky tulee jatkossa varmistaa osayleis-
kaavan uusien ja täydentyvien alueiden mitoituksen perusteella. Matkailu- ja 
majoituspalveluille varattavien alueiden osoittaminen edellyttää tarkemman 
suunnittelun yhteydessä mm. liittymäpaikkojen tarkastelua, alueen sisäisen 
liikenteen ja pysäköinnin suunnittelua. 

Lahden, Salpakankaan ja Messilän välillä kulkee bussilinjat 40B ja 40C.Vuorot 
kulkevat arkipäivisin noin kerran tunnissa. Lahden paikallisliikenteen linja 2 
ulottuu Korpikankareelle noin 1,5 kilometrin etäisyydelle Messilän keskukses-
ta. 

Alueella on voimassa Hämeen lääninhallituksen 21.2.1980 antama päätös 
moottorikäyttöisten ajoneuvojen maastokäytön rajoittamisesta. 

5 Liikennemääräkartta 2007. Hämeen tiepiiri / Tiehallinto 2007.
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Kuva 11. Kaava-alueen tieverkko ja tekniset verkostot (Hollolan kunta 2010). 

2.7.2 Tekniset verkostot 

Kaava-alue ei ole kaukolämpöverkon tai kunnallisen vesihuollon piirissä. Ny-
kyisten kiinteistöjen vesihuolto on toteutettu rakennuspaikkakohtaisesti. Alu-
een omalla vesihuoltoverkostolla on verkostoyhteys Lahden verkostoihin. 

Messilän alueelle toimitetaan vesi Lahden verkostosta. Alueella on lisäksi 10 
m3 vesisäiliö. Lomakeskuksen alueella on ollut ajoittaisia ongelmia veden riit-
tävyydessä ja painetasoissa huippukulutuksen aikana.  

Jätevedet johdetaan Messilästä Kariniemen jätevedenpuhdistamolle Jalkaran-
nan runkoviemärin kautta. Runkoviemärin mitoitus on joiltakin osin tiukka ja 
toiminnallisten häiriöiden riski on olemassa jo nykykuormituksella. 

Alue soveltuu maaperäolosuhteiltaan hulevesien imeyttämiseen. Alue sijoittuu 
Kymijoen vesistön valuma-alueeseen, Vesijärven lähialueen ja Kotojärven 
osavaluma-alueisiin. Pääosa alueella muodostuvista hulevesistä kertyy lopulta 
Vesijärveen. 

Messilän-Tiirismaan kaava-alueen länsiosassa kulkee sähkönjakelulinja Tiili-
kankaan asuinalueelta Tiirismaan yli Laasonpohjaan. Alueen itäosassa jakelu-
verkko kulkee Messilän tien länsipuolella ja jatkuu Laasonpohjan suuntaan 
Rantatien linjausta noudattaen ja itään Jalkarannantien varressa. Kaava-
alueella ei sijaitse suurjännitelinjoja. 

Alueen sähköverkosta ja sähkönjakelusta vastaa Lahti Energian tytäryhtiö LE-
Sähköverkko Oy. 
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2.8 Suunnittelutilanne 

2.8.1 Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Päijät-Hämeen maakuntakaavan 
11.3.2008. Maakuntakaavassa Messilän-Tiirismaan osayleiskaava-alue on 
merkitty pääasiassa matkailupalvelujen (RM) ja virkistystoiminnan (V) alueek-
si sekä golf-alueeksi (RMg). Suunnittelualueella on lisäksi luonnonsuojelu- 
(SL) ja Natura 2000-alueita (nat).  

Messilän alue kuuluu Nostavan – keskustan - Messilän kehittämisen kohde-
alueeseen. Messilän alueelle on merkitty satama-alue (LV) sekä kehitettävä 
viheryhteystarve (vy6). Suunnittelualueen eteläosa on merkitty tärkeäksi ve-
denhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (pv). 

Messiläntien yli on merkitty viheryhteystarve nuolimerkinnällä, joka on viher-
alueverkostoon kuuluva kehitettävä viheryhteystarve taajama-alueella. 

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto on kesäkuussa 2010 päättänyt maakunta-
hallituksen esityksen mukaisesti käynnistää uuden maakuntakaavatyön. Maa-
kuntakaavaluonnoksessa on ohjeellinen aluerajaus Messilä – Pyhäniemi - kir-
kon seudulle. Alueella on ilmaantunut matkailun, virkistyksen, asumisen ja 
loma-asumisen yhteensovittamistarpeita. 

Kuva 12. Ote vuonna 2008 vahvistetusta Päijät-Hämeen maakuntakaavasta (Päijät-
Hämeen liitto, 2008). 
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2.8.2 Yleiskaavat 

Alueella on voimassa vuonna 1991 vahvistettu osayleiskaava (kuva 12). 

Kuva 13. Vuonna 1991 vahvistettu Messilän-Tiirismaan osayleiskaava (Hollolan kunta, 
1991).  

Osayleiskaavassa Messilän-Tiirismaan alue on osoitettu pääasiassa virkistys-
alueeksi (V) ja matkailupalvelujen alueeksi (RM). Rinnealueet on merkitty 
hiihtokeskuksia varten varatuiksi urheilu- ja virkistysalueiksi. 

Messilä-Tiirismaan kaava-alue rajautuu Kirkonseudun-Pyhäniemen sekä Kun-
takeskuksen osayleiskaava-alueisiin. 

2.8.3 Asemakaavat 

Alueella ei ole muuta asemakaavaa kuin Messilän alueelle, rinteeseen sijoittu-
via lomamökkejä varten laadittu rantakaava (kuva 13). Rantakaava on hy-
väksytty ja vahvistettu vuonna 1988. Rantakaavassa mökkialue on osoitettu 
matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM) ja Laasonpeltojen 
alue on osoitettu asuntovaunujen ja asuntoautojen säilyttämiseen tarkoite-
tuksi korttelialueeksi (RL). Rinteet on osoitettu ulkoilu- ja virkistyspalvelualu-
eeksi (VU) ja mökkialueen sekä Rantatien välinen kaistale lähivirkistysalueeksi 
(VL). Laasonpohjan ja Rantatien välinen rantakaistale on osoitettu suojavihe-
ralueeksi, jolla ympäristö säilytetään (EV/s). 
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Kuva 14. Vuonna 1988 vahvistettu Messilän rantakaava (Hollolan kunta, 1988). 

2.8.4 Muut suunnitelmat ja sopimukset 

Tiirismaan suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 

Hämeen ympäristökeskus on laatinut yhdessä Metsähallituksen Etelä-Suomen 
luontopalveluyksikön kanssa Hollolan Tiirismaalla sijaitsevien suojelualueiden 
hoito- ja käyttösuunnitelman 2010. 

Messilän Matkailumaailma Masterplan 

Messilä Maailma Oy on laatinut omistamalleen alueelle Messilän Matkailumaa-
ilma Master Planin (2009/2010). Master Plan suunnitelmassa on esitetty Mes-
silän Matkailumaailman kehittämiskonsepti vuodesta 2012 eteenpäin. Messilä 
Maailma Oy:n tavoitteena on kehittää nykyisestä talvisesonkiin keskittyneestä 
ja pääasiassa päivämatkailijoita palvelevasta hiihtokeskuksesta ympärivuoti-
nen ja kansainvälinen matkailukeskittymä.  

Master Planissa on osoitettu alustavasta niitä alueiden käyttötarpeita joita 
matkailun kehittämiseksi on tarpeen ottaa tehokkaamman rakentamisen käyt-
töön.  

Hankkeella on merkittävä vaikutus Hollolan kunnan ja Lahden seudun elinkei-
noelämään ja matkailulliseen vetovoimaan. Kehittämisellä olisi myös seudulli-
sesti merkittävä työllistävä vaikutus sekä Matkailumaailman rakentamis- että 
toimintavaiheessa. 
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Lahden ja Hollolan välinen sopimus Salpausselän ja Tiirismaan alueiden käy-
töstä (15.11.1973)  

Hollolan kunta ja Lahden kaupunki ovat ostaneet Messilän-Tiirismaan maa-
alueet valtiolta. Kauppojen yhteydessä laaditun sopimuksen mukaan maa-
alueiden käyttötarkoituksena tulee olla suojelu- ja virkistyskäyttö. Näille alu-
eille ei osayleiskaavassa ole tarkoitus osoittaa rakentamista. 
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3 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 

3.1 Suunnittelun tavoitteet 

Kaavoituksen tavoitteena on luoda maankäytölliset edellytykset Messilän mat-
kailupalvelujen kehittämiseksi ja Tiirismaan alueen luontoarvojen säilymiseksi. 
Kaavoituksella ratkaistavia kysymyksiä ovat myös mahdollisen lisärakentami-
sen ohjaaminen maa- ja metsätalousvaltaisella alueella sekä virkistys- ja suo-
jelualueiden kaavallisen ohjaamisen saattaminen ajantasalle tehtyjen selvitys-
ten perusteella. 

Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa alueen kehittäminen ja luoda 
edellytykset ja lähtökohdat tarkemmalle suunnittelulle. Alueelle suunniteltu 
uudisrakentaminen edellyttää alueen asemakaavoittamista ja toiminnallista 
suunnittelua. 

Kunnan asettamat tavoitteet 

Hollolan kunnanhallitus päätti 18.2.2008 (27 §) käynnistää osayleiskaavoitus-
työn valmistelun Messilän - Tiirismaan alueella. Kaavoitustyön tavoitteena on 
mahdollistaa Messilän alueen kokonaisvaltainen kehittäminen ympärivuotisek-
si vapaa-ajan keskukseksi alueen luonto- ja virkistysarvoja kunnioittaen ja 
niiden vahvuuksia hyödyntäen. 

Tiirismaan alue on arvokas luonto- ja virkistysaluekokonaisuus. Tämän koko-
naisuuden säilyttäminen tuleville sukupolville on maankäytön suunnittelun 
selkeä tavoite. Aluekokonaisuuden sisällä olevan Messilän alueen kehittämi-
nen ei ole ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. "Ns. vanhan Messilän" kylä-
mäinen maalaismiljöö kartanoineen on ainutlaatuinen suomalaisten hiihtokes-
kusten joukossa ja itsessään arvokas Messilän maineen perusta. Messilän alu-
etta voidaan kehittää virkistys- ja luontoarvoja kunnioittaen ja niiden vah-
vuuksia hyödyntäen. Tämä vaatii luonnollisesti tarkkaa ja osaavaa suunnitte-
lua ja yhteensovittamista. 

Lahden alueen elinkeinostrategiassa (2005-2008) on painotettu matkailun 
merkitystä ja yrityslähtöisten kehittämishankkeiden toteuttamista. Matkailu 
on yksi voimakkaimmin kasvavista toimialoista ja nykyisin matkailuun liittyvät 
palveluelinkeinot työllistävät Lahden alueella noin 40 000 henkilöä ja toimi-
alalla on 8 000 yritystä. 

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 20.2.2006 ja 
ympäristöministeriö vahvisti sen 11.3.2008. Maakuntakaavassa Messilän alue 
sisältyy Nostavalta Salpakankaan kautta Messilään ulottuvaan kehittämisalu-
eeseen, jolla nähdään muutos- ja kehitystarpeita ja mahdollisuuksia lähivuo-
sina. Messilän painoarvo seudun matkailuelinkeinon kehittämisessä on kaa-
vamerkinnöin selkeästi tunnustettu, eivätkä kaavaan otetut luonnonsuojelun 
kannalta erityiset alueet (kuten Natura-alueet) sinänsä rajoita matkailutoimin-
tojen kehittämistä. 

Messilä-Tiirismaan osayleiskaavan 1:20 000 on laatinut Maa ja Vesi Oy ja Hol-
lolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt sen 24.4.1989. Korkein Hallinto-oikeus 
on vahvistanut kaavan 18.12.1991. Osayleiskaava on osittain vanhentunut 
merkintöjen, tarkkuuden, rakennusoikeuksien puuttumisen yms. takia. Myös 
maankäytön uudet tarpeet edellyttävät kaavan tarkistamista.  

Messilän ranta-asemakaavan on laatinut Arkkitehtitoimisto Kari Rainio Ky 
1988. Kaava on vanhentunut, varsin yleispiirteinen eikä ohjaa tarpeeksi ra-
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kentamista, tonttijakoa tai muita keskeisiä kysymyksiä (mm. rakentamisoike-
utta) alueella. 

Matkailukohteiden menestyminen samoin kuin epävakaat talvi/sääolosuhteet 
edellyttävät entistä monipuolisempaa palveluvalikoimaa ympärivuotisuuden 
takaamiseksi. Messilän aseman säilyttäminen ja kilpailussa menestyminen 
edellyttää merkittävää kehittämistä ja merkittäviä investointeja alueelle; pal-
velujen ja verkoston vahvistamista ja monipuolistamista sekä majoituksen li-
säämistä. Messilän tulevaisuuden tavoite (2020) on kehittyä vapaa-ajan ym-
pärivuotiseksi keskukseksi. Tähän tähtää Messilä Maailma Oy:n toimesta to-
teutettu Master Plan -suunnitelma, joka toteutuessaan sysää Messilän kasvu-
uralle. Ilman kasvua Messilän alue jää keski-suurien vapaa-ajan aluekeskus-
ten joukkoon ja uhkana on hidas kuihtuminen kilpailijoiden jatkaessa pitkä-
jänteistä kehittämistä. 

Viranomaisten asettamat tavoitteet 

Messilän-Tiirismaan osayleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pi-
dettiin 9.2.2010. Viranomaisneuvottelussa esiin nousseita kaavatyöhön liitty-
viä alustavia tavoitteita olivat: 

− Maakuntakaavassa osoitettu maankäyttö ja Messilän-Tiirismaan alueen
luontoselvityksessä esiin nousseet luontoarvot tulee huomioida alueen
maankäytön suunnittelussa, toimintojen sijoittamisessa ja mitoituksessa.

− Alueella on maakuntakaavassa kehittämisalue-merkintä, mutta maakunta-
kaavassa alueelle on osoitettu myös yleiseen käyttöön tarkoitettuja virkis-
tysalueita, joita ei tule osoittaa rakennettaviksi.

− Myös nykyisten ulkoilureittien säilyminen yleisessä käytössä tulee varmis-
taa alueen maankäytön suunnittelussa. Reiteille tulee varata riittävät alu-
eet, jotta niiden käyttö ja ylläpito on mahdollista.

Maanomistajien ja muiden osallisten tavoitteet 

Osayleiskaavoituksen yhtenä lähtökohtana on ollut Messilä Maailma Oy:n laa-
tima Messilä Matkailumaailma Master Plan –suunnitelma (2009). Messilä Maa-
ilma Oy:n tavoitteena on kehittää Messilä kansallisesta hiihtokeskuksesta 
kansainväliseksi ja ympärivuotiseksi matkailukeskittymäksi. Toteutuessaan 
Master Planissa esitetty visio nostaisi Messilän yhdeksi maan johtavista va-
paa-ajan keskuksista.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon yhteydessä esiin nous-
seita maanomistajien ja muiden osallisten tavoitteita ovat lisäksi: 

− Digitan radio- ja tv-aseman 327 metriä korkea masto sijaitsee kaava-
alueella ja tulisi merkitä kaavaan myös jatkossa erityisalueena.

− Hollolan ja Lahden väkiluku on viime vuosina ollut kasvussa ja mm. oikora-
dasta johtuen kasvanee edelleen. Ulkoilu- ja virkistysalueiden tarve lisään-
tyy, mikä tulisi ottaa huomioon kaavoitustyön yhteydessä.

− Nykyinen M-1 merkintä, joka sallii haja-asutustyyppisen lisärakentamisen
Tiirismaan kylien alueella, tulee säilyttää.

− Tiirismaan rinteille esitettyä lomamökkikylää ei tule toteuttaa, koska se ai-
heuttaa huomattavaa liikennettä ja lisähäiriötä kylän nykyisille asukkaille.
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3.2 Kaavan sisältö 

Voimassa olevassa Messilän-Tiirismaan osayleiskaavassa on matkailu- ja ma-
joituspalveluiden alueita viisi aluevarausta. Uuteen osayleiskaavaan on osoi-
tettu jonkin verran lisää uusia matkailu- ja majoituspalveluiden (kaavamer-
kinnät RA ja RM) alueita vain Messilä Maailma Oy:n omistamille alueille nykyi-
sen keskuksen ympäristöön ja Laasonpeltojen alueelle. Alueiden pinta-ala on 
yhteensä noin 121 hehtaaria (merkinnät RA, RM-2 ja RM/s).  

Nykyinen leirintäalueen ympäristö on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi 
(RM-1), jolle sallitaan monipuolisien matkailupalvelujen, kuten kylpylähotellin 
ja monitoimihallin sijoittuminen. Nykyisen sataman vesialue on osoitettu sa-
tama-alueeksi, jolle saa sijoittaa satamatoimintoja tukevia laitureita ja raken-
nelmia sekä ponttoneille rakennettuja kelluvia vapaa-ajan asuntoja (LSP). Sa-
tama-alueen pinta-ala on noin 24 hehtaaria ja rantaan sijoittuvan matkailu-
palvelujen alueen koko on noin 12 hehtaaria. 

Kaikki uudet matkailuun, majoitukseen ja muihin palveluihin sekä asumiseen 
osoitetut alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. Myös nykyisille loma- ja 
matkailupalveluiden alueille sijoittuva uudisrakentaminen tulee perustua ase-
makaavaan. 

Matkailutoimintojen keskittäminen nykyisen Messilän keskuksen ja sataman 
alueelle tukee palveluiden ja yhdyskuntarakenteen toimivuutta ja taloudellista 
järjestämistä. Toimintojen keskittäminen vähentää myös alueella tapahtuvaa 
liikkumista ja mahdollistaa suunnittelualueen laajojen yleiseen käyttöön tar-
koitettujen virkistysalueiden ja ulkoilureittien säilyttämisen. 

Muu kaava-alue säilyy pääasiassa vanhan osayleiskaavan mukaisena. Valta-
osa kaava-alueesta on varattu edelleen yleisiä virkistysalueita (V) sekä maa- 
ja metsätalousalueita (M) varten. Virkistysalueiden yhteenlaskettu pinta-ala 
on 396 hehtaaria ja maa- ja metsätalousalueiden 109 hehtaaria. Kaava ohjaa 
maa- ja metsätalousalueille suuntautuvaa mahdollista hajarakentamista ja 
hevostilojen rakentamisen periaatteita. Osalla maa- ja metsätalousalueista on 
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), sillä alueilla kulkee olemassa olevia 
ulkoilu- ja ratsastusreittejä. MU-alueen pinta-ala on noin 139 hehtaaria. 

Hiihtokeskuksen rinnealueet (VU-1) ja golfkentän käytössä oleva alue (VU-2) 
ovat merkitty kaavakarttaan. Alueita ei ole laajennettu nykyisestä ja niille sal-
litaan vain ko. toimintaa tukevien rakennusten, rakennelmien ja kulkuyhteyk-
sien rakentaminen. Rinnealueiden pinta-ala on noin 39 hehtaaria ja golfalueen 
57 hehtaaria. 

Osayleiskaava-alueen luoteisosiin Tiirismaantien varteen on osoitettu kyläalue 
(AT), jolle saa rakentaa omakotitaloja. Rakennuspaikan koko kyläalueella il-
man asemakaavaa on 5000 m2. Kyläalueen pinta-ala on noin 59 hehtaaria. 

Kaavassa on osoitettu kaksi venevalkamaa, joista toinen sijaitsee Enonsaaren 
lounaisosassa (LV). Laasonpohjaan on osoitettu yksityinen venevalkama (LV-
1), joka sijoittuu kahden kiinteistön alueelle. Kiinteistöä 98-447-878-1 hallin-
noi järjestäytymätön osakaskunta, kiinteistö 98-447-1-109 on Kiinteistö Oy 
Tiirismaan Kylänraitin omistuksessa. Enonsaaren venevalkaman (LV) pinta-ala 
on 0,7 hehtaaria ja yksityisen venevalkaman (LV-1) 0,3 hehtaaria. 

Kaavoituksen yhteydessä on tarkennettu olemassa olevia ulkoilureittien linja-
uksia ja lisätty muutamia uusia yhteyksiä mm. Tiirismaan, Kartanonmäen ja 
Pirunpesän alueen ympäristöön. Golfkentän pohjois- ja eteläpuolelle on osoi-
tettu uudet ulkoilureitit.  
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Osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditun luontoselvityksen perusteella van-
han kaavan mukaisia luonnonsuojelualueiden rajauksia on tarkennettu ja uu-
sia, selvityksen yhteydessä esiin nousseita luontoarvoja sisältäviä alueita on 
merkitty MY-alueiksi (yht. 10 hehtaaria). MY-alueilla voi olla jatkossa tarpeita 
perustaa myös virallisia luonnonsuojelualueita.  

Kaavakartassa on huomioitu lisäksi havaitut liito-oravien elinympäristöt, lin-
nustollisesti arvokkaat kohteet sekä muut arvokkaat ympäristökokonaisuudet 
(luo-alueet), yksittäiset luonnonsuojelukohteet sekä Tiirismäen kiinteä mui-
naisjäännös (SM). Osayleiskaavassa on esitetty 148 hehtaaria luonnonsuoje-
lualueita ja noin 21 hehtaaria muinaisjäännösaluetta.  

Alueen tieliikenteen runkoverkko säilyy nykyisellään ja Messiläntie toimii edel-
leen matkailukeskittymää palvelevana pääyhteytenä. Kaavaan on merkitty 
täydennettäväksi puuttuvat kevyen liikenteen väylät Messilän keskuksen alu-
eelle Messiläntien varteen sekä Rantatien varteen Laasonpelloilta lännen 
suuntaan. Matkailua palvelevien alueiden sisäinen liikenneverkko, nykyisten 
yhteyksien parantamistarpeet ja pysäköintiratkaisut suunnitellaan alueen 
asemakaavoituksen yhteydessä, alueiden mitoituksen ja rakentamisen tehok-
kuuden perusteella. 

Messilän-Tiirismaan alueen suunnittelussa ja matkailupalvelujen kehittämises-
sä lähtökohtana on alueen olemassa olevan liikenteen runkoverkon hyödyn-
täminen ja tielinjausten säilyttäminen nykyisellään. Nykyisten yhdysteiden ja 
rooli säilyy entisellään ja niiden välityskyky tulee varmistaa osayleiskaavan 
uusien ja täydentyvien alueiden mitoituksen perusteella. Matkailu- ja majoi-
tuspalveluille varattavien alueiden osoittaminen edellyttää mm. liittymäpaik-
kojen tarkastelua ja tarkemman suunnittelun yhteydessä mm. alueen sisäisen 
liikenteen ja pysäköinnin suunnittelua. 

3.3 Kaavavaraukset, merkinnät ja määräykset sekä mitoitus 

Messilän keskuksen ja viereisen mökkialueen, leirintäalueen sekä golfkentän 
alueen nykyinen rakennettu kerrosneliömäärä on yhteensä noin 18 000 k-
m2. 

Messilä Matkailumaailma Master Plan – suunnitelmassa esitetty tavoite mat-
kailua tukevan palvelu- ja majoitusrakentamisen osalta. Uudisrakentaminen 
sijoittuu Messilä Maailma Oy:n omistamille maa-alueille. Master Planissa on li-
säksi esitetty mahdollisia veden päälle rakennettavia loma-asuntoja. Vesialue 
on yhteisomistuksessa ja alueen rakentaminen ratkaistaan asemakaavalla. 

Rakentamisen tehokkuus ratkaistaan aluekohtaisesti asemakaavoituksen yh-
teydessä. Rakentamisen tehokkuutta ja sijoittumista suunniteltaessa tulee 
huomioida ko. alueen erityiset kulttuuri-, luonto- ja maisema-arvot. 

Alla on esitetty osayleiskaavan mukaiset kaavamerkinnät ja määräykset sekä 
kartassa esitettyjen aluevarausten pinta-alat.  
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Aluevarausmerkinnät ja -määräykset Pinta-ala 

59 ha 

22 ha 

77 ha 

12 ha 

4 ha 

18 ha 

397 ha 

19 ha 
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39 ha 

57 ha 

15 ha 

148 ha 

21 ha 

109 ha 
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139 ha 

10 ha 

24 ha 

0,7 ha 

0,3 ha 

13 ha 

6 ha 

233 ha 
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3.3.1 Luontoarvoiltaan merkittävät alueet 

Alla on lueteltu osayleiskaavan mukaiset luontoarvoja sisältävät alueet ja koh-
teet. Luontoarvoja sisältävät alueet on kuvattu kaavoituksen lähtötiedoiksi 
laadituissa Messilän-Tiirismaan osayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitykses-
sä (Enviro/FCG 2010) sekä Messilän–Tiirismaan osayleiskaava-alueen ja Ko-
neharjun–Likolammen alueen pesimälinnustoselvityksessä (Enviro 2010). 

Alueen nimi Kaavamerkintä 
Selvitys-
aineiston 
merkintä 

Kutajärven alueen Natura 2000 –alue SL/nat/1 L1 

Tiirismaan Natura 2000 –alue: Kiiskioja SL/nat/1 L2a 
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Tiirismaan Natura 2000 –alue: Pasurin luonnonsuoje-
lualue 

SL/nat/2 L2b 

Tiirismaan Natura 2000 –alue: Kartanonmäen luon-
nonsuojelualue 

SL/3 ja nat/2 L2c 

Tiirismaan Natura 2000 –alue: Tiirismaan huipun alue nat/2 L2d 

Tiirismaan Natura 2000 –alue: Pirunpesän kallioalue SL/4 L2e 

Tiirismaan Natura 2000 –alue: Soisalmensuo SL/5 L2f 

Tiirismaan Natura 2000 –alue: Tiilijärven pähkinäpen-
saslehto 

SL/6 L2g 

Tiirismaan Natura 2000 –alue: Rätäksuon lehmusalue 
SL/7 L2h 

Kintterönsuon aarnimetsä SL/8 L3 

Tiirismaan pohjoisrinteen lähde ja lehtokorpi (Tapanin-
korpi) 

SL/9 ja luo/5 L12 

Hakalaukunsuo SL/10 L18 

Metso-kohde SL/11 

Kiiskojan luonnonsuojelualue SL/12 

Köllinmetsän luonnonsuojelualue SL/13 

Kaporianpuro MY/1 L4 

Ison Tiilijärven pähkinäpensaslehto MY/2 L9 

Laasonpohjan rantametsä MY/4 L14 

Pasurin lehdon pohjoispuolinen metsäalue MY/5 L13 

Kiiskojan yläjuoksu luo/1 L5 

Tiirismaan luoteisrinteen lähdepuro luo/2 L8 

Tiirismaan lehto luo/3 L10 

Tiirismaan niittyjen perinneympäristö luo/4 L11 

Kartanonmäen niitty luo/6 L15 

Messilän keto luo/7 L16 
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Messilänoja luo/8 L17 

Hakalaukunmäen pohjoisrinteen liito-oravan elinalue luo/10  L20 

Hakalaukunmäen eteläpuolinen pesäalue luo/11 liito-orava- 
havainto 

Pasurintilan pesäalue luo/12 liito-orava- 
havainto- 

Laasonpeltojen pesäalue luo/13 liito-orava- 
havainto 

Soisalmensuon–Kankaantilan pesäalue luo/14 liito-orava- 
havainto 

Linnustollisesti arvokas alue (useita alueita) luo-1 sininen alue-
merkintä 

Liito-oravahavainto luo-2 

Kaava-alueella on kaksi yksittäistä luonnonsuojelukohdetta. Sekä Messilän 
uimarannan läheisyydessä sijaitseva siirtolohkare Martankivi (kaavamerkintä 
SL 1) että Messiläntien varressa sijaitseva vanha kelohonka (kaavamerkintä 
SL 2) ovat luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettuja kohteita.  

3.3.2 Muinaismuistolain mukaiset kiinteät muinaisjäännökset 

Kaava-alueella on yksi kiinteä muinaisjäännös (kaavamerkintä SM): 

nimi tyyppi alatyyppi tunnus ajoitus

Tiirismäki muinaisjäännös-
ryhmä 

ei määritelty 98010021 historiallinen 

3.4 Yleiset määräykset 

Osayleiskaava-aluetta koskee seuraavat yleismääräykset: 

− Koko kaava-alueella tulee kiinnittää erityistä huomioita hulevesien riittä-
vään käsittelyyn niin, että ne eivät pääse käsittelemättömänä luonnonve-
siin, ja niin, että alueen nykyinen vesitalous ei koe merkittäviä muutoksia.

− Uusia asuinrakennuksia tehtäessä ja nykyisiä rakennuksia korjattaessa on
huolehdittava siitä, että alapohjaan järjestetään radonkaasujen poistami-
seksi riittävä tuuletus.

− luo-1, luo-2, luo/-, MY/- ja V/s-alueilla on voimassa MRL:n 128 §:n mukai-
nen toimenpiderajoitus.
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− Viemäriverkoston ulkopuolella jätevedet on käsiteltävä ympäristösuojelu-
lain 27 §:n mukaisesti siten, ettei jätevesistä aiheudu ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa.

− Asemakaavoituksen yhteydessä tulee selvittää Rantatien (yt 2956) ja Mes-
siläntien (yt 14070) melualueet.

3.5 Osayleiskaavan suhde muihin suunnitelmiin ja tavoitteisiin 

3.5.1 Suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

Messilän-Tiirismaan osayleiskaava on laadittu yleispiirteisenä aluevarausyleis-
kaavana, jonka tarkoituksena on ohjata ja mahdollistaa alueen jatkosuunnit-
telu ja asemakaavoitusta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otet-
tava huomioon seuraavat maankäytön suunnittelua ohjaavat periaatteet: 

Yleiskaavan sisältövaatimus (MRL 39 §) Osayleiskaava 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudelli-
suus ja ekologinen kestävyys

Messilän-Tiirismaan alueella maankäytön ke-
hityksen painopiste sijoittuu nykyisen Messi-
län matkailukeskuksen ympäristöön. Toimin-
tojen keskittäminen ja tiivis yhdyskuntara-
kenne on sekä taloudellisesti että ekologisesti 
järkevin tapa kehittää alueen elinkeinotoimin-
taa. 

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hy-
väksikäyttö

Osayleiskaavassa esitetyt rakentamiseen va-
ratut alueet täydentävät ja tiivistävät olemas-
sa olevaa matkailukeskusta ja hyödyntävät 
nykyistä liikenneverkkoa. 

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus Kaava täydentää merkittävästi alueen matkai-
luun ja majoitukseen liittyvää palvelutarjon-
taa. Palvelutarjonnan monipuolisuuteen vai-
kuttaa lopulta alueen rakentamisen määrä ja 
toiminnan laajuus. Palvelut keskittyvät alueen 
ytimeen ja niiden saavutettavuus on hyvä. 

Maa- ja metsätalousalueilla mahdollinen uu-
disrakentaminen tulee pyrkiä sijoittamaan 
aina olemassa olevan rakennuskannan yhtey-
teen. 

Kyläalue-merkinnällä mahdollistetaan asumi-
sen ja pienimuotoisen yritystoiminnan tarpeet 
Tiirismaantien varrella. 

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti jouk-
koliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä ener-
gia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukai-
seen järjestämiseen ympäristön, luonnonva-
rojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla

Alueen kehittäminen perustuu olemassa ole-
van tieliikenteen runkoverkon hyödyntämi-
seen. Liikkumisen ja turvallisuuden paranta-
miseksi alueen kevyen liikenteen verkkoa 
täydennetään. Alueen toteutuksen laajuus 
saattaa edellyttää tulevaisuudessa myös  
joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä. 

Messilän alueen mittava kehittäminen edellyt-
tää alueen liittämistä kunnallisen vesihuollon 
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ja lämpöverkon piiriin. Kaavan toteuttaminen 
edellyttää uuden viemärilinjan rakentamista 
Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolle sekä 
alueen liittämistä Salpakankaan vesijohtover-
kostoon. 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen
ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön

Maankäytön suunnittelulla pyritään varmista-
maan Messilän-Tiirismaan monipuoliset ja 
laajasti eri käyttäjäryhmiä palvelevat virkis-
tyskäyttömahdollisuudet.  

Matkailua tukevien palvelujen ja toimintojen 
kehittyessä mittavasti sekä kävijämäärien 
lisääntyessä tulee kiinnittää huomiota mm. 
liikenneturvallisuuden, riittävien kulkuyhteyk-
sien ja esteettömyyden toteutumiseen. 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
set

Messilän matkailupalveluiden kehittäminen 
tukee Hollolan kunnan ja Lahden seudun elin-
keinoelämän toimintaedellytyksiä. Matkailu-
keskittymän kehittämissuunnitelmien toteu-
tumisella olisi erittäin merkittävä suora ja 
epäsuora työllistävä vaikutus. Matkailijavirto-
jen kasvu lisää palveluiden kysyntää etenkin 
Hollolan ja Lahden alueella.  

7) ympäristöhaittojen vähentäminen Alueen kehittämisestä ja lisärakentamisesta 
aiheutuvia mahdollisia ympäristöllisiä ja mai-
semallisia haittoja on pyritty vähentämään 
sijoittamalla matkailukeskittymän päätoimin-
not mahdollisimman tiiviisti ja hallitusti nykyi-
sen keskuksen ympäristöön. 

Koko kaava-alueella tulee kiinnittää erityistä 
huomioita hulevesien riittävään käsittelyyn 
niin, että ne eivät pääse käsittelemättömänä 
luonnonvesiin. 

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja 
luonnonarvojen vaaliminen

Alueiden ominaispiirteisiin ja niiden säilymisen 
turvaamiseen on kiinnitetty laajasti huomiota. 
Kaavaa varten on laadittu luonto- ja maise-
maselvitys sekä linnustoselvitys. Lisäksi alu-
een luontoarvoja on inventoitu useissa aiem-
missa selvityksissä. Selvitysten tulokset ovat 
ohjanneet osayleiskaavatyötä ja alueen ym-
päristöarvojen säilyminen on turvattu kaava-
määräyksin. 

Alueella sijaitseva muinaisjäännös on huomi-
oitu kaavassa eikä siihen kohdistu sellaisia 
vaikutuksia, jotka voisivat vaarantaa sen säi-
lymisen.  

Myös Salpausselän pohjavesialueet on huomi-
oitu kaavassa.  

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittä-
vyys.

Osayleiskaavassa on osoitettu erittäin laajat 
yleiseen käyttöön tarkoitetut virkistysalueet ja 
ulkoilureitit. Lisäksi suunnittelualueella on 
golfkentän ja hiihtokeskuksen käyttöön varat-
tuja virkistysalueita. 

Virkistysalueet ja alueen ulkoilureitistö muo-
dostavat laajan, seudullisesti merkittävän 
kokonaisuuden. Virkistysalueet ja reitit tukeu-
tuvat luonnonympäristön ja maisemaraken-
teen erityspiirteisiin. 
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3.5.2 Suhde valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin (VAT) 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 
30.11.2000) ovat saaneet lainvoiman 26.11.2001 ja niiden tarkistukset ovat 
tulleet voimaan 1.3.2009. Messilän-Tiirismaan alueen suunnittelua koskevat 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat:  

− Toimiva aluerakenne
− Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
− Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
− Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Osayleiskaavassa esitetty maankäyttö täydentää ja tiivistää olemassa olevan 
Messilän matkailukeskuksen aluetta ja luo edellytyksiä sen toiminnan kehit-
tämiselle. Kaava lisää ja monipuolistaa mahdollisuuksia matkailupalveluraken-
tamiseen ja siten edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä koko Lahden 
seudulla.  

Osayleiskaava tukee luonnon ja maiseman kannalta arvokkaiden ja herkkien 
alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Alueen kulttuuri-, maisema- ja luon-
nonarvot on inventoitu ja huomioitu maankäytön suunnittelussa ja osayleis-
kaavamääräyksissä. Matkailutoimintojen laajentuminen vaikuttaa etenkin 
Messilän alueen luonteeseen, mutta matkailukeskuksen tiivis rakenne ja toi-
mintojen keskittäminen mahdollistavat toimintojen hallitun kehittämisen ja 
ympäröivien alueiden luonnonarvojen säilymisen. 

Kaavassa on esitetty viheryhteystarve-merkinnät Messiläntien itä- ja länsipuo-
len sekä Jalkarannantien etelä- ja pohjoisosien viheralueiden yhdistämiseksi. 
Viheryhteystarve toimii myös ekologisena yhteytenä eläimistölle ja kasvilli-
suudelle. 

Osayleiskaava edistää luonnon virkistyskäyttöä alueella. Alueen ulkoilureittien 
linjauksia on tarkistettu muun muassa turvallisuussyistä ja lisäksi on osoitettu 
muutamia uusia yhteyksiä. Kaavassa on huomioitu alueen pohjavesivarat se-
kä geologisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ja niiden säilyttä-
minen. 

Alueen kehittäminen tukeutuu olemassa oleviin liikenne- ja kulkuyhteyksiin. 
Kunnallistekniikan verkostoihin. Kevyen liikenteen tarpeet on huomioitu kaa-
vassa.  

3.5.3 Suhde maakuntakaavaan 

Messilän-Tiirismaan osayleiskaava on voimassa olevan Päijät-Hämeen maa-
kuntakaavan (vahvistettu 2008) periaatteen mukainen ja tukee maakunta-
kaavassa esitettyjä alueen maankäytön kehittämiseen ja merkittävien luon-
non arvojen turvaamiseen tähtääviä tavoitteita. 

Messilän-Tiirismaan osayleiskaava-alue on merkitty maakuntakaavassa pää-
asiassa matkailupalvelujen (RM) ja virkistystoiminnan (V) alueeksi sekä golf-
alueeksi (RMg). Messilän alueelle on merkitty myös satama-alue (LV). 
Osayleiskaavassa on tutkittu ja tarkennettu matkailua, majoitusta ja satama-
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toimintoja varten osoitettuja aluevarauksia sekä virkistysalueita ja urheilu- ja 
virkistyspalveluiden alueita. 

Maakuntakaavassa osoitetut luonnonsuojelu- (SL) ja Natura 2000-alueet 
(nat), kehitettävä viheryhteystarve (vy6) ja tärkeä vedenhankintaan soveltu-
va pohjavesialue (pv) on huomioitu osayleiskaavassa asianmukaisin merkin-
nöin ja määräyksin. 

Osayleiskaavassa on huomioitu Messiläntien ylittävä itä-länsisuuntainen vi-
heryhteystarvemerkintä. Osayleiskaavakarttaan on merkitty kaksi viheryh-
teysmerkintää jotka mahdollistavat maakuntakaavan tarkoittama virkistys- ja 
ulkoilumahdollisuudet säilymisen. 

Maakuntakaavasta poiketen Tiirismaantien varrelle on osoitettu kyläalue (AT), 
joka noudattelee toteutunutta asutusta. Kyläalue on esitetty maakuntakaa-
vasta poiketen, sillä luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä on noussut esiin 
alueen rakentamispaineet. Lisäksi merkinnällä halutaan mahdollistaa pieni-
muotoinen yritystoiminta, joka tukee alueen matkailun kehittämistä. Maakun-
takaavassa alue on merkitty maaseutumaiseksi alueeksi. 
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4 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympä-
ristövaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen edellyttämällä ta-
valla.  

MRA 1 §:n perusteella ”selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan 
arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaiku-
tukset: 

− ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
− maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
− kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin,
− alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä

liikenteeseen
− maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin, 
alueella suoritettuihin maastokäynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin ja 
suunnitelmiin, osallisilta saatuihin lähtötietoihin, lausuntoihin ja huomautuk-
siin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien 
analysointiin. Ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu kaavoitusprosessin 
aikana varsinaisen suunnittelutyön yhteydessä. 

4.1.1 Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön 

Toteutuessaan osayleiskaavan mukainen maankäyttö täydentää merkittävästi 
Messilän alueen matkailuun ja majoitukseen liittyvää rakennuskantaa ja pal-
velutarjontaa sekä luo alueelle runsaasti uusia työpaikkoja. Messilän alueella 
ei ole nykyisin pysyvää asutusta, joten nykytilanteeseen verrattuna alueen 
käyttötarkoituksessa ei tapahdu muutosta. Aluevarausten laajentuminen ja 
rakentamisen lisääntyminen aiheuttaa kuitenkin mm. paikallisesti huomatta-
via maisemallisia muutoksia. Matkailukeskittymää ympäröivillä alueilla säilyy 
edelleen laajat yleiseen käyttöön tarkoitetut virkistysalueet ja ulkoilureitit. 

Tavoitteena oleva kävijämäärien lisäys ja yöpymisaikojen pidentäminen tar-
koittavat Messilän keskuksen alueen tehokasta ja täysimääräistä hyödyntä-
mistä matkailu- ja vapaa-ajan keskittymänä. Alueen taloudellisesti ja toimin-
nallisesti järkevä kehittäminen ei ole mahdollista ilman riittävää majoituska-
pasiteettia sekä monipuolista ja ympärivuotista palvelutarjontaa. 

Tiirismaan alueella maankäyttö pysyy pääosin nykytilanteen mukaisena. Alu-
eella ei ole ympärivuotiseen asumiseen varattuja asuinalueita, mutta maa- ja 
metsätalousvaltaisilla alueilla Salpausselän pohjoispuolelle on olemassa olevia 
muutamia pientaloja tai maatiloja. Tiirismaan vanhojen rinteiden ja Laason-
peltojen alueelle on lisäksi osoitettu uudet aluevaraukset loma-asuntoja ja 
majoituspalveluita varten. Alueiden toteutuminen vaikuttaa paikallismaise-
maan ja lisää liikennettä ja alueen sisäistä liikkumistarvetta Tiirismaantien ja 
Rantatien sekä Messilän keskuksen välisellä osuudella. 

Kaavassa esitettyjen maankäytön ratkaisujen sosiaaliset vaikutukset ovat 
pääasiassa positiivisia. Kaavassa esitetyt aluevaraukset luovat toimintaedelly-
tykset Messilän alueen kehittämiselle, palveluntarjonnan monipuolistamiselle 
ja nykyistä huomattavasti laajemmalle asiakaspohjalle.  
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Matkailijan kannalta positiivisia vaikutuksia ovat lisääntyvät palvelut ja toi-
mintamahdollisuudet. Positiivisiksi sosiaalisiksi vaikutuksiksi voidaan lukea 
myös kunnan sekä koko kaupunkiseudun elinkeinoelämän kehittyminen ja 
työmahdollisuuksien lisääntyminen. Näkökulmasta riippuen alueen kehittämi-
nen voidaan nähdä kuitenkin myös kielteisenä kehityksenä mm. lisääntyvän 
matkailijajoukon, liikenteen ja uuden toiminnan myötä.  

4.1.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

Koko kaava-alueen osalta muutokset maa- ja kallioperään jäävät vähäisiksi. 
Vaikutukset ovat laajimpia Messilän keskuksen rakentamiseen osoitetuilla alu-
eilla ja etenkin rinnealueilla. Näillä alueilla tulee huolehtia alueen yleisestä ra-
kennettavuudesta sekä maiseman ja luonnon kannalta riittävästä suunnittelu- 
ja suojelutoimenpiteistä muokkaustöiden aikana ja niiden loputtua. 

Kaavaan on merkitty alueen geologisesti arvokkaat kohteet ja Salpausselän 
pohjavesialueet. Näillä alueilla ei sallita sellaista toimintaa joka vaarantaa alu-
een luonnonarvojen säilymisen, pohjaveden laadun tai saattaa vähentää poh-
javeden määrää. Suurin osa kaava-alueesta jää rakentamisen ulkopuolelle ja 
siten vaikutukset pohjavesiin ja muodostuvan pohjaveden määrään ovat hy-
vin vähäiset. 

Koko kaava-alueella tulee kiinnittää lisäksi erityistä huomiota hulevesien riit-
tävään käsittelyyn niin, että ne eivät pääse käsittelemättömänä luonnonve-
siin, ja niin, että alueen nykyinen vesitalous ei koe merkittäviä muutoksia. 
Suurin osa kaava-alueesta jää rakentamisen ulkopuolelle ja siten vaikutukset 
pohjavesiin ovat hyvin vähäiset. 

Kaavassa on osoitettu Messilän alueella sijaitsevan nykyisen vierassataman 
laajentamista ja toimintojen lisäämistä sataman yhteyteen. Satama-alueen 
kehittäminen lisää alueen vesiliikennettä ja saattaa vaikuttaa paikallisesti pin-
tavesien tilaan ja ranta-alueen muuhun virkistyskäyttöön. Sataman alueella ei 
ole merkittäviä vesikasvillisuusalueita tai arvokkaita elinympäristöjä. 

Osayleiskaavan vaikutukset ilmaan ja ilmastoon jäävät vähäisiksi. Alueelle 
suuntautuva lisääntyvä liikenne tuottaa nykytilanteeseen verrattuna enem-
män päästöjä, mutta alueen sisällä liikkuminen tapahtuu muuten kuin autolla. 
Kaava-alueelle on mahdollista osayleiskaavaratkaisun myötä kehittyä loma-
asumisen ja loma-asumista palvelevien toimintojen keskittymä, jossa lyhyet 
välimatkat voidaan tehdä ilman autoja. Matkailutoimintoja on tarkoitus kehit-
tää mahdollisimman ympäristöystävällisiksi. Tiiviin keskittymän energian tuo-
tannossa on mahdollista hyödyntää mm. aurinkoenergiaa tai maalämpötek-
niikkaa. 

4.1.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonva-
roihin 

Rakentamisen aiheuttamat vaikutukset luonnonympäristöön voivat olla välit-
tömiä tai välillisiä. Välittömiä vaikutuksia ovat rakennettavan alueen alle jää-
vän alueen luonnontilan muuttuminen, kasvillisuuden menettäminen ja eläi-
mistön vähintään osittainen menettäminen rakennuspaikalla ja sen välittö-
mässä läheisyydessä. Välillinen vaikutus voi olla esimerkiksi liikenteen lisään-
tymisen aiheuttama melu, joka ulottuu varsinaista suunnittelualuetta kauem-
mas.  
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Rakentamisen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ympäristöarvoihin on pyrit-
ty vähentämään jättämällä kaavassa luontoarvoiltaan merkittävät alueet ja 
niiden lähiympäristöt rakentamisen ulkopuolelle sekä keskittämällä rakenta-
minen nykyisen tieverkon läheisyyteen. Luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeät alueet on merkitty kaavaan ja kaavamääräyksillä edistetään näiden 
arvojen säilymistä ja ehkäistään arvojen heikkenemistä.  

Osayleiskaava ei ole ristiriidassa suunnittelualueella sijaitsevien Natura-2000 
alueiden tai luonnonsuojelualueiden kanssa. Natura-alueille, luonnonsuojelu-
alueille tai mahdollisille perustettaville suojelualueille (MY-alueet) ei ole osoi-
tettu uutta rakentamista tai kulkuyhteyksiä. Joidenkin luonnonsuojelualueiden 
läpi kulkee nykyisiä ulkoilureittejä. 

Messilän matkailukeskuksen alueen hallittu ja suunnitelmallinen kehittäminen 
on mahdollista ilman, että vaarannetaan ympäröivien alueiden erityisiä virkis-
tys- ja luontoarvoja. Rakentamiseen osoitettavilla alueilla on kuitenkin kiinni-
tettävä erityistä huomiota rakentamisen sijoittumiseen ja tehokkuuteen suh-
teessa ko. alueen mahdollisiin luontoarvoihin. Muun muassa liito-oraville on 
jätettävä riittäviä puustoisia käytäviä rakennettavaksi tarkoitettujen alueiden 
sisälle. Lisäksi matkailukeskittymän alueella ja ulkoilureiteillä liikkuminen tu-
lee olla tarkasti suunniteltua ja opastettua, jotta luonnonarvoiltaan merkittä-
ville alueille ei kohdistu tarpeetonta kulutusta.  

Perinnemaisema-alueen kasvillisuus (luo/4) on muodostunut alueelle edeltä-
vän maankäytön myötä. Alueen käyttö laskettelurinteenä on luonut edellytyk-
set perinneympäristön muodostumiselle. Laskettelurinteen jäätyä pois käytös-
tä, on rinne pensoittunut nopeasti ja metsäkasvillisuus on alkanut palautua 
alueelle. Alueella on edelleen pieniä matalakasvuisia niittylaikkuja, mutta ym-
päristöarvojen säilyminen on vaarantunut maankäytön muutosten vuoksi ja 
ympäristön säilyminen edellyttäisi säännöllistä hoitoa alueella. Loma-
asumisen rakentaminen hävittää kasvillisuutta paikallisesti. Loma-asumisen 
sijoittaminen voidaan ohjata siten, että perinnelajien kasvualueet säilytetään.  
Alueen rakentaminen mahdollistaa nykyistä alueen metsittymistä paremmin 
huolehtia alueen avoimena säilyttämisen niiltä osin missä perinnelajeja on säi-
lynyt. 

Osayleiskaavassa on esitetty pohjavesialueelle uusia vielä rakentamattomia 
matkailu- ja majoituskäyttöön tarkoitettuja alueita yhteensä noin 46 hehtaa-
rin verran. Alue liitetään jäteviemäriverkostoon, joten jätevesien pohjavesiin 
kohdistuva riski on pieni. Alue liitetään todennäköisesti kaukolämpöverkkoon. 

4.1.4 Natura-arviointi:  

Osayleiskaavan vaikutuksista Natura 2000-alueisiin laadittiin kaksivaiheinen 
Natura-arviointi, jonka ensimmäisessä osassa tehtiin tarvearviointi.  

 
Kutajärven alueen Natura 2000 –
alue 
 

 
SL/nat/1 

 
L1 -  AT-alue sijoittuu lähimmillään 35 m etäi-
syydelle. Vaikutuksia arvioidaan tarkemmin. 

 
Tiirismaan Natura 2000 –alue: 
Kiiskioja 
 

 
SL/nat/1 

 
L2a – AT-alue rajautuu Natura-alueeseen. 

Vaikutuksia arvioidaan tarkemmin. 

 
Tiirismaan Natura 2000 –alue: 
Pasurin luonnonsuojelualue 
 

 
SL/nat/2 

 
L2b - Lähistölle ei kohdistu maankäytön muu-

toksia, ei edellytä erillistä arviointia.  
 

 
Tiirismaan Natura 2000 –alue: 
Kartanonmäen luonnonsuojelu-

 
SL/3 ja 
nat/2 

 
L2c - Lähistölle ei maankäytönmuutoksia, ei 

edellytä erillistä arviointia. 
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alue 

Tiirismaan Natura 2000 –alue: 
Tiirismaan huipun alue 

nat/2 L2d - Lähistölle ei kohdistu maankäytön muu-
toksia, ei edellytä erillistä arviointia. 

Tiirismaan Natura 2000 –alue: 
Pirunpesän kallioalue 

SL/4 L2e - Lähistölle ei kohdistu maankäytön muu-
toksia, ei edellytä erillistä arviointia. 

Tiirismaan Natura 2000 –alue: 
Soisalmensuo 

SL/5 L2f - Lähistölle ei kohdistu maankäytön muu-
toksia, ei edellytä erillistä arviointia. 

Tiirismaan Natura 2000 –alue: 
Tiilijärven pähkinäpensaslehto 

SL/6 L2g - Lähistölle ei kohdistu maankäytön muu-
toksia, ei edellytä erillistä arviointia. 

Tiirismaan Natura 2000 –alue: 
Rätäksuon lehmusalue 

SL/7 L2h - Lähistölle ei kohdistu maankäytön muu-
toksia, ei edellytä erillistä arviointia. 

Natura 2000 arvioinnin toinen vaihe: 

Kutajärven Natura 2000 alueen lähelle, Kutajärven eteläosassa, on rajattu AT 
alue. AT-määräyksen tekstiosa; Kyläalue. Alueelle saadaan sijoittaa erillis-
pientaloja ja niihin liittyviä talousrakennuksia, maatilojen talouskeskuksia, 
palveluja ja sellaisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, 
ilman pilaantumista tai muuta näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Rakennet-
taessa ilman asemakaavaa on uuden rakennuspaikan minimi koko 5000 m2. 

Edellä kuvatunlainen rakentaminen ei vaaranna Kutajärven Natura 2000 alu-
een luontoarvojen säilymistä. 

Tiirismaan Natura 2000 alue rajautuu AT alueeseen Kiiskiojan kohdalla AT 
alueen länsiosassa. AT-määräyksen tekstiosa; Kyläalue. Alueelle saadaan si-
joittaa erillispientaloja ja niihin liittyviä talousrakennuksia, maatilojen talous-
keskuksia, palveluja ja sellaisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta lii-
kennettä, ilman pilaantumista tai muuta näihin verrattavia ympäristöhaittoja. 
Rakennettaessa ilman asemakaavaa on uuden rakennuspaikan minimi koko 
5000 m2. 

Edellä kuvatunlainen rakentaminen ei vaaranna Kutajärven Natura 2000 alu-
een luontoarvojen säilymistä. Asemakaavoituksen yhteydessä huomioidaan 
Natura 2000 alueen läheisyys. Ennen asemakaavaa alueen rakentaminen on 
haja-asutustyyppistä, maaseutumaista rakentamista, jossa rakennetun ympä-
ristön osuus jää suhteessa vähäiseksi. 
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4.1.5 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen 
sekä liikenteeseen 

Osayleiskaavassa esitetty maankäyttö tukeutuu pääasiassa olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen. Rakentamiseen osoitetut keskeiset alueet täydentä-
vät ja tiivistävät olemassa olevan matkailukeskuksen aluetta ja hyödyntävät 
nykyistä liikenneverkkoa. Palvelut keskittyvät Messilän alueen ytimeen ja nii-
den saavutettavuus on hyvä. Messilän alue sijaitsee otollisella paikalla lähellä 
Hollolan kuntakeskusta ja Lahden keskusta-aluetta. Alue on liikenteellisesti 
hyvin saavutettavissa sekä Lahden seutua että koko eteläistä Suomea ajatel-
len.  

Taloudellisesta näkökulmasta Messilän matkailupalveluiden kehittäminen vai-
kuttaa myönteisesti Hollolan kunnan ja Lahden seudun elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiin. Matkailukeskittymän kehittämissuunnitelmien toteutumi-
sella olisi erittäin merkittävä suora ja epäsuora työllistävä vaikutus. Rakenta-
mishankkeet työllistävät paitsi suoraan myös välillisesti huomattavan määrän 
työntekijöitä. Rakennusvaiheessa käytetään runsaasti muiden toimialojen 
tuottamia välituotteita ja palveluita (mm. rakennusmateriaalit, koneet ja lait-
teet, kuljetuspalvelut sekä kaupan palvelut ja muut palvelut). Työllisyysvaiku-
tukset jakautuvat pääasiassa Lahden seudun ja Päijät-Hämeen alueelle. Osa 
työllisyysvaikutuksista välittyy myös maakunnan ulkopuolelle.  

Messilän majoituskapasiteetin lisääntyessä matkailijoiden määrä Hollolan ja 
Lahden seudun alueella lisääntyy. Tämä merkitsee lisätuloa matkailutoimialan 
yritysten lisäksi myös vähittäiskaupalle. Toteutuvaan vaikutukseen tulee vai-
kuttamaan ratkaisevasti alueen kehittämisen laajuus sekä vierailijamäärien ja 
yöpymisvuorokausien kehitys. 

Alueen vesihuollon järjestäminen edellyttää uuden viemärilinjan rakentamista 
Kuntakeskuksen kautta Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolle. Lahden vesi-
johtoverkostosta ei saada riittävästi vettä osayleiskaava-alueen tarpeisiin, jo-
ten riittävän veden turvaamiseksi alue on liitettävä Salpakankaan vesijohto-
verkostoon. Lisäksi alueelle on rakennettava 200 m3 ylävesisäiliö. Vesihuollon 
yleissuunnitelmassa esitettyjen mukaisesti järjestettävät vesihuollon liitosyh-
teydet maksaisi noin 2,6 milj. €. Lisäksi osayleiskaavan toteutumisen aiheut-
tamasta jätevesimäärän lisääntymisestä muodostuu aikanaan kustannus-
osuuksia Komolan jätevedenpuhdistamon ja Ali-Juhakkalan välisen siirtojoh-
don kapasiteetin ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon käsittelykapasitee-
tin lisäyksistä.  

Rakentamisen myötä alueella syntyvien hulevesien määrä kasvaa. Alueen 
maaperä on suotuisaa hulevesien imeyttämiseen, huomiota tulee kiinnittää 
alapuolisten vesistöjen tulvaherkkyyteen käyttämällä tonttialueilla imeyttäviä 
pintoja ja viivyttämällä hulevesivalumia painanteissa ja uomissa ennen joh-
tamista runkoviemäreihin tai pääuomiin. Erityistä huomiota hulevesien hallin-
taan on kiinnitettävä Vesijärven rantaan sijoittuvalla matkailutoimintojen alu-
eella, jos alueelle toteutetaan suunnitelmien mukaisesti hotelli- ja kylpylätoi-
mintaa. Kaavan vaikutukset Vesijärven lähialueen ja Kotojärven valuma-
alueen pintavesiolosuhteisiin ovat vähäiset.  

Vaikutukset liikenteeseen 

Alueella yöpyvien matkailijoiden tuottaman henkilöautoliikenteen määrä riip-
puu pitkälti siitä tarvitaanko autoa myös alueen sisäiseen liikkumiseen. Alueen 
jatkosuunnittelussa tulisi kuitenkin pyrkiä ratkaisuihin, jotka minimoivat hen-
kilöauton käytön tarpeen alueen sisäisessä liikkumisessa.  
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Kaava-aluetta ympäröivän liikenneverkon kuormituksen kannalta merkittävää 
on ainoastaan alueen ulkopuolelle suuntautuva liikenne. Alueella yöpyvien 
matkailijoiden voidaan olettaa tekevän noin yhden ulkoisen matkan vuoro-
kaudessa. Tällöin useamman yön alueella yöpyvät tekevät yhden matkan alu-
een ulkopuolelle joka toinen päivä.  

Henkilöauton kulkutapaosuuden voidaan olettaa olevan korkea. Myös henkilö-
auton keskikuormitus on alueelle suuntautuvilla matkoilla selvästi normaalia 
keskikuormitusta korkeampi. Jos oletetaan henkilöauton osuuden olevan noin 
95 % matkoista ja keskikuormituksen 2, edellä kuvatuilla oletuksilla lasketut 
alueella yöpyvät matkailijat tuottavat ympäröivälle tieverkolle normaaliaikoina 
3 444 ajon/vrk ja huippusesongin aikana 5 510 ajon/vrk liikenteen. 

Alueen nykyinen kävijämäärä on huippuaikoina noin 5 000 kävijää/vrk. Ny-
kyisten pääasiassa päiväasiakkaiden voidaan olettaa tuottavan ympäröivälle 
tieverkolle henkilöautoliikennettä 95 % kulkutapaosuudella ja 2 henkilön kes-
kikuormituksella vajaat 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Edellä arvioitu ma-
joituskapasiteetin lisäyksen aiheuttama liikennetuotos siis likimain kaksinker-
taistaisi alueen tuottaman henkilöautoliikenteen määrän. 

Alueen majoituspalveluita käyttävä liikenne on pääosin pitkämatkaista liiken-
nettä, joka saapuu alueelle pääosin valtatien 12 suunnasta Messiläntien kaut-
ta. Majoituspalveluita käyttävät asiakkaat tekevät alueelta myös ulkoisia mat-
koja, jotka suuntautuvat pääosin Lahden keskustan suuntaan. Alueen matkai-
lupalveluiden kehittämisen vaikutuksen keskimääräiseen vuorokausiliikentee-
seen on arvioitu olevan noin 3 444 ajon/vrk ja sen voidaan arvioida jakautu-
van alueen pääliikenneverkolle seuraavasti: 

• Messiläntie 75 %, 2583 ajon/vrk

• Jalkarannantie 20 %, 689 ajon/vrk

• Rantatie 5 %, 172 ajon/vrk

Alueen synnyttämän liikenteen suurimmat huipputunnit eivät osu samoihin 
ajankohtiin työmatkaliikenteen huipputuntien kanssa vaan viikonloppuihin. 
Arkiliikenteessä alueelle suuntautuvan liikenteen huipputunti on samaan ai-
kaan työmatkaliikenteen iltahuipputunnin kanssa ja alueelta poistuvan liiken-
teen huipputunti selvästi myöhemmin illalla. 

Ympäröivän tieverkon kuormituksen kannalta voidaan ongelmallisimman lii-
kennetilanteen olettaa olevan iltahuipputunti (n. klo 16:30-17:30). Alueen si-
säisen liikenneverkon kuormittuminen on suurimmillaan viikonloppujen liiken-
teessä. 

Iltahuipputunnin liikenteessä vuorokausiliikenteen määrästä voidaan arvioida 
alueelle saapuvan n. 15 % ja sieltä lähtevän n. 5 %. liikenneverkolla tämä 
tarkoittaa Messiläntien ja valtatien 12 liittymässä n. 520 ajon/h lisäystä ja 
Jalkarannantiellä n. 140 ajon/h lisäystä.  

Valtatien 12 ja Messiläntien liittymä ei edellyttäne toimenpiteitä nykyiseen va-
lo-ohjaukseen esitetyillä liikennemäärän lisäyksillä. Pidemmällä aikavälillä val-
tatien 12 pitkämatkainen liikenne siirtyy eteläiselle ohikulkutielle, mikä vähen-
tää kuormitusta nykyisellä valtatiellä. 

Jalkarannantiellä pullonkauloiksi voivat muodostua jo nyt kuormittuneet liit-
tymät Lahden keskustan päässä. Valtatien 12 siirtäminen uudelle ohikulkutiel-
le voi vaikuttaa reittivalintoihin myös Lahden keskustan ja Messilän välillä. 
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Kevyt liikenne ja joukkoliikenne 

Messilän alueella on yhtenäinen kevyen liikenteen väylä Rantatien varrella 
Lahden rajalta jatkuen hiihtokeskuksen luoteisnurkkaan. Lahden puolella väy-
lä jatkuu Jalkarannantien varrella Lahden keskustaan. Messiläntien varrella on 
kevyen liikenteen väylä tien länsireunalla valtatieltä 12 Messilän golfkentän 
liittymään. 

Kaavassa kevyen liikenteen väylät on esitetty alueen pääväylien varsille. Ran-
tatiellä kevyen liikenteen väylä on esitetty tien eteläreunalle Messiläntien liit-
tymän itäpuolella. Lännen suuntaan Rantatien kevyen liikenteen väylä on esi-
tetty jatkuvana osayleiskaava-alueen reunalle asti. Messiläntien varrella ke-
vyen liikenteen väylä on esitetty nykyisen väylän jatkeeksi tien länsireunalle 
Rantatien liittymään asti.  

Alueen sisäisessä liikenteessä tulisi pyrkiä minimoimaan henkilöauton käyttöä, 
mikä edellyttää toimivien ja turvallisten kevyen liikenteen reittien toteuttamis-
ta. Tärkeimmät risteämiset alueen autoliikenteen pääyhteydeksi muodostuvan 
Messiläntien tulisi toteuttaa eritasossa. Alueella on jo toteutettu yksi Messilä-
tien kevyen liikenteen ylikulkusilta ja Rantatien risteyksessä Rantatien alikul-
ku. Talviaikaan tulisi yhteyksien majoituksen ja rinteiden sekä latuverkon vä-
lillä olla kuljettavissa myös hiihtäen. Kevyen liikenteen risteämiskohdat ja tar-
kemmat järjestelyt tarkentuvat alueen jatkosuunnittelussa. 

Joukkoliikenne on alueen matkailuliikenteessä nykyisin melko pienessä roolis-
sa. Alueelle on kuitenkin varmistettava toimivat työmatkayhteydet. Aluetta 
palvelee nykyisin Lahden ja Hollolan kirkonkylän välinen linja-autoliikenne. 
Jalkarannan suunnan Lahden paikallisliikenne jää noin 1,5 kilometrin päähän 
Messilästä. Seudullisessa joukkoliikenteen suunnittelussa on jatkossa mahdol-
lisuus ottaa paremmin huomioon kuntarajat ylittävä joukkoliikenteen suunnit-
telu. 

Alueen joukkoliikenteen kehittäminen edistää myös matkailupalveluiden asi-
akkaiden joukkoliikenteen käyttöä erityisesti Lahden suunnasta. Nykyisen 
Lahden rajalle päättyvän ja lähinnä työmatkaliikennettä palvelevan paikallis-
liikenteen linjan jatkaminen Messilään voi kuitenkin olla aikataulujen kannalta 
ja työmatkaliikenteen ja hiihtokeskuksen asiakasliikenteen sekoittamisen 
kannalta ongelmallista. Alueen matkailupalveluiden kehittyessä voidaan selvit-
tää erillisten linjojen ajamista Messilään keskuksen sesonkiaikoina esim. rau-
tatieasemalta Lahden keskustan ja Jalkarannan kautta. 

Laadittava osayleiskaava mahdollistaa huomattavan majoituskapasiteetin li-
säämisen Messilän alueella. Majoituskapasiteetin lisäyksen on liikennetarkas-
telussa arvioitu kasvattavan alueen asiakasmäärän noin kolminkertaiseksi ny-
kyiseen verrattuna. 

Alueen kävijämäärän lisäys perustuu pääasiassa osayleiskaavan alueelle 
mahdollistaman majoituskapasiteetin lisäykseen. Alueella yöpyvät asiakkaat 
tuottavat ympäröivälle liikenneverkolle vähemmän liikennettä kuin nykyiset 
pääosin päiväkävijät. Laaditussa arviossa asiakasmäärän kolminkertaistumi-
nen kasvattaisi alueen liikennetuotoksen noin kaksinkertaiseksi nykyiseen 
verrattuna. 

Ympäröivällä verkolla autoliikenteen kasvu on merkittävä Messiläntiellä ja Jal-
karannantiellä. Alueen kehittäminen ei kuitenkaan edellytä varautumista eri-
tyisiin toimenpiteisiin osayleiskaava-alueen ulkopuolella liikenteen toimivuu-
den varmistamiseksi.  
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Alueen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti alueen sisäisiin 
kevyen liikenteen yhteyksiin ja pysäköintijärjestelyihin, joilla minimoidaan 
henkilöauton käytön tarve alueen sisäisessä liikenteessä ja luodaan toimivat 
ja turvalliset yhteydet majoituksen ja palveluiden välille.  

Kevyen liikenteen turvallisuutta on parannettu täydentämällä Messiläntien ja 
Rantatien varren kevyen liikenteen väylästöä. Kaavassa on esitetty Kevyen 
liikenteen ali- ja ylikulut olemassa olevan tilanteen mukaisesti. Jatkosuunnit-
telun yhteydessä selvitetään uudet tarvittavat kevyen liikenteen eritasoratkai-
sut yhdessä kevyen liikenteen reittisuunnittelun kanssa. 

4.1.6 Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

Osayleiskaavalla ei ole vaikutusta suurmaisemaan. Laaja Salpausselän ja Tii-
rismaan metsäinen selänne säilyy nykyisellään. Vesijärven ranta-alue säilyy 
myös suurimmalta osin nykyisellään. Uusi rakentaminen muuttaa olemassa 
olevaa maisemaa lähinnä paikallisesti. Maisema-arvoiltaan tärkeimmät alueet 
on kuitenkin pyritty jättämään rakentamisen ulkopuolelle. Osayleiskaavassa 
on huomioitu maisema- ja kulttuuriympäristöllisesti arvokkaat alueet. Niiden 
ominaispiirteiden säilymistä on pyritty tukemaan kaavamääräyksissä, joissa 
mm. uusi rakentaminen ja ympäristönhoito on määrätty sopeutettavaksi alu-
een arvoihin. Rinne- ja ranta-alueilla rakennusten kerroskorkeuteen ja raken-
tamisen tehokkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Alueen kulttuuriperinnön ja Messilän keskuksen vanhan kulttuurisesti arvok-
kaan rakennuskannan säilyttäminen on huomioitu kaavassa. Uudisrakentami-
sen sovittamiseen vanhaan rakennuskantaan tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta.  

Alueen tulevien pääkäyttäjien eli matkailijoiden näkökulmasta rakennettuun 
ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat lähtökohtaisesti positiivisia. Alueelle 
muodostuva ympärivuotista matkailua palveleva kokonaisuus lisää merkittä-
västi vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.  

Osayleiskaava on laadittu Hollolan kunnan maankäyttöpalveluissa 

7.10.2013 

Katariina Tuloisela 

Maankäyttöpäällikkö  



Hollolan kunta 

MESSILÄN-TIIRISMAAN OSAYLEISKAAVA 0347-D3915
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.2.2010

YLEISTÄ 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laki-
sääteinen (MRL 62, 63 §) kaavoitustyön alkuvai-
heessa laadittava asiakirja, jossa esitetään suunni-
telma kaavan laatimisessa noudatettavista osallis-
tumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista.  

PERUSTIEDOT 

Kaava-alue ja sijainti 

Messilän-Tiirismaan kaava-alue sijaitsee Hollolan 
kunnan ja Lahden kaupungin rajalla. Etäisyys Hollo-
lan kuntakeskukseen on noin 3 km. Kaava-alueen 
likimääräinen rajaus on esitetty kuvassa 1.  

Suunnittelualue on pääosin virkistys- ja suojelualu-
etta sekä matkailupalvelujen aluetta. Alueella ei ole 
muuta asemakaavaa kuin lomamökkejä varten ran-
ta-asemakaavoitettu pieni alue. Kaava-alueen pinta-
ala on noin 1 425 ha.  

Kuva 1. Kaava-alueen likimääräinen rajaus (Pohjakartta © Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos 2009. 
Aineiston kopiointi ilman Logica Suomi Oy:n lupaa on kielletty.) 

hennkuro
Tekstiruutu
Liite 1



Kaavoituksen lähtökohdat 

Suunnittelun tarkoituksena on laatia alueelle maan-
käyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen 
osayleiskaava, jossa osoitetaan tarpeelliset alueva-
raukset ja verkostot asemakaavoituksen, muun 
suunnittelun sekä rakentamisen ja maankäytön oh-
jaamiseksi. 

Suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet sekä Päijät-Hämeen maa-
kuntakaavassa ja Lahden kaupunkiseudun rakenne-
mallissa esitetyt seudulliset maankäytön ja verkos-
tojen perusratkaisut. 

Suunnittelualue on Hollolan kunnan, Lahden kau-
pungin ja yksityisten tahojen omistuksessa. 

Kaavoituksen tavoitteet 

Kaavoituksen tavoitteena on luoda maankäytölliset 
edellytykset Messilän matkailupalvelujen kehittämi-
selle. Kaavoituksella ratkaistavia kysymyksiä ovat 
myös mahdollisen lisärakentamisen ohjaaminen 
maa- ja metsätalousvaltaisella alueella sekä virkis-
tys- ja suojelualueiden kaavallisen ohjaamisen saat-
taminen ajantasalle tehtyjen selvitysten perusteella. 

SUUNNITTELUTILANNE 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneu-
voston päätös 30.11.2000) ovat saaneet lainvoiman 
26.11.2001 ja niiden tarkistukset ovat tulleet voi-
maan 1.3.2009. Suunnittelualuetta koskevat valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat:  

- Toimiva aluerakenne
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön

laatu
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja

luonnonvarat
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Päijät-Hämeen 
maakuntakaavan 11.3.2008. Maakuntakaavassa 
Messilän-Tiirismaan osayleiskaava-alue on merkitty 
pääasiassa matkailupalvelujen (RM) ja virkistystoi-
minnan (V) alueeksi sekä golf-alueeksi (RMg). Suun-
nittelualueella on lisäksi luonnonsuojelu- (SL) ja Na-
tura 2000-alueita (nat).  

Messilän alue kuuluu Nostavan – keskustan - Messi-
län kehittämisen kohdealueeseen. Messilän alueelle 
on merkitty satama-alue (LV) sekä kehitettävä vi-
heryhteystarve (vy6). Suunnittelualueen eteläosa on 
merkitty tärkeäksi vedenhankintaan soveltuvaksi 
pohjavesialueeksi (pv). 

Yleiskaavat 

Alueella on voimassa vuonna 1991 vahvistettu 
osayleiskaava (kuva 3). Osayleiskaavassa Messilän-
Tiirismaan alue on osoitettu pääasiassa virkistysalu-

eeksi (V) ja matkailupalvelujen alueeksi (RM). Rin-
nealueet on merkitty hiihtokeskuksia varten vara-
tuiksi urheilu- ja virkistysalueiksi. 

Messilä-Tiirismaan kaava-alue rajautuu Kirkonseu-
dun-Pyhäniemen sekä Kuntakeskuksen osayleiskaa-
va-alueisiin. 

Asemakaavat 

Alueella ei ole muuta asemakaavaa kuin rinteeseen 
sijoittuvia lomamökkejä varten ranta-
asemakaavoitettu alue.  

Muut suunnitelmat ja sopimukset 

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 

Lahden kaupunkiseudun rakennemallissa 2040 Mes-
silän-Tiirismaan alue on merkitty osaksi viheraluejär-
jestelmän runkoa. 

Rakennemalli on luonteeltaan kuntien yhteinen so-
pimus kaupunkiseudun maankäytön kehittämisen 
periaatteista. Rakennemalli on laadittu kuntien 
maankäytön suunnittelun pohjaksi sekä maakunta-
kaavoituksen tueksi. Rakennemalli on hyväksytty 
Lahden kaupunkiseudun seutuvaltuustossa 
2.12.2004. Rakennemalli ei kuitenkaan ole oikeus-
vaikutteinen suunnitelma.  

Kuva 2. Ote maakuntakaavasta (Päijät-Hämeen liitto 
2008). 

Kuva 3. Ote vuonna 1991 vahvistetusta Messilän-
Tiirismaan osayleiskaavasta (Hollolan kunta 1991). 



 

 
Kuva 4. Ote Lahden kaupunkiseudun rakennemallis-
ta 2040 (Lahden kaupunkiseudun rakennemallityö-
ryhmä 2004). 

Tiirismaan suojelualueiden hoito- ja käyttösuunni-
telma 

Hämeen ympäristökeskus yhdessä Metsähallituksen 
Etelä-Suomen luontopalveluyksikön kanssa on laati-
nut Hollolan Tiirismaalla sijaitsevien suojelualueiden 
hoito- ja käyttösuunnitelman 2010. 

Messilän Masterplan 

Messilä Maailma Oy on laatinut alueelle Master Pla-
nin vuonna 2008. Master Plan suunnitelmassa on 
esitetty matkailun kehittämiskonsepti vuoteen 2020. 
Master Plan suunnitelmaa on tarkeistettu syksyllä 
2009 uusimpien matkailualuetta koskevien visioiden 
pohjalta. 

Lahden ja Hollolan välinen sopimus Salpausselän ja 
Tiirismaan alueiden käytöstä (15.11.1973)  

Hollolan kunta ja Lahden kaupunki ovat ostaneet 
Messilä-Tiirismaan maa-alueet valtiolta. Sopimuksen 
mukaan maa-alueiden käyttötarkoituksena tulee olla 
suojelu- ja virkistyskäyttö. 

Selvitykset 

Kaavoituksen tausta-aineistona käytetään osayleis-
kaavoituksen ja mm. maakuntakaavan yhteydessä 
laadittuja selvityksiä.  

Keskeiset kaava-aluetta koskevat selvitykset 
- Messilän-Tiirismaan osayleiskaavan luonto- ja 

maisemaselvitys. Enviro/FCG 2010. (Linnustosel-
vitys valmistuu keväällä 2010) 

- Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset. Päijät-
Hämeen liitto 2008. 

Kaavoituksen yhteydessä laadittavat erillisselvitykset 
- Kaava-alueen liikenneselvitys 
- Kaava-alueen rakennetun ympäristön selvitys 

(Messilän kartanon ja Laasonpohjan alue) 
- Vesihuollon järjestäminen kaava-alueella 

VUOROVAIKUTUS JA OSALLISET 

Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne vi-
ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. 

Tiedottaminen ja osallistuminen 

Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava vaikuttaa 
- kuntalaiset 
- kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden 

maanomistajat 
- kaavan vaikutusalueen asukkaat 
- kaavan vaikutusalueen yritysten ja laitosten työn-

tekijät ja käyttäjät 

Viranomaiset 
- Hollolan kunnan hallintokunnat 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Hämeen ELY-keskus 
- Uudenmaan ELY-keskus 
- Lahden seudun ympäristöpalvelut 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Lahden kaupunki 

Yhteisöt ja muut tahot 
- Kaikki ne yhteisöt joiden toimialaa suunnittelussa 

käsitellään 
- Lahti Energia 
- Lahti Aqua Oy 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- DNA Finland Oy 
- asukas- ym. yhdistykset, järjestöt ja seurat 

 
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen 
järjestäminen 

Tiedottaminen ja nähtävilläolo 

Hollolan kunnassa kaavahankkeen vastuuhenkilönä 
toimii maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela. Kunta 
vastaa kaavahankkeeseen liittyvästä tiedottamisesta 
ja kaavan vireilletulosta ilmoittamisesta. 

Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä kaavaluon-
noksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedote-
taan kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla 
(http://www.hollola.fi), Hollolan Sanomissa sekä lä-
hettämällä kirjeet alueen maanomistajille.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaava-
luonnos ja kaavaehdotus pidetään nähtävillä Hollolan 
kunnan palvelupiste Piipahluksessa (Virastotie 3) ja 
internetissä kunnan kotisivuilla.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleis-
kaavaluonnoksen asettaa nähtäville Hollolan kunnan 
tekninen lautakunta. Osayleiskaavaehdotuksen aset-
taa nähtäville kunnanhallitus. 



 
Palaute ja osallistuminen 

Palautteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
voi toimittaa Hollolan kuntaan (yhteystiedot viimei-
sellä sivulla). Jos osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan tulee oleellisia muutoksia suunnittelutyön ai-
kana, niistä tiedotetaan erikseen.  

Osayleiskaavoitukseen yhteydessä järjestetään kaksi 
yleisötilaisuutta. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjes-
tetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtä-
villäolon yhteydessä. Toinen yleisötilaisuus järjeste-
tään kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä. 

Osayleiskaavoitukseen liittyvät viranomaisneuvotte-
lut järjestetään osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man nähtävilläolon jälkeen sekä kaavaehdotusvai-
heessa. 

Osalliset voivat esittää näkökantansa mielipiteinä, 
lausuntoina ja muistutuksina kaavaluonnoksen ja 
kaavaehdotuksen ollessa nähtävillä.  

Kaavan hyväksyminen 

Osayleiskaavan hyväksyy Hollolan kunnanvaltuusto. 
Valtuuston hyväksymispäätöksestä osallisilla on oi-
keus tehdä valitus Kouvolan hallinto-oikeuteen. 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä selvitetään 
kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset Maankäyt-
tö- ja rakennuslain ja –asetuksen edellyttämällä ta-
valla.  

MRA 1 §:n perusteella ”selvitysten on annettava riit-
tävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman 
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vai-
kutukset: 

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen 
ja luonnonvaroihin, 
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 
energiatalouteen sekä liikenteeseen, 
maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ym-
päristöön.” 

Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytös-
sä oleviin perustietoihin, alueella suoritettuihin 
maastokäynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin ja 
suunnitelmiin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lau-
suntoihin ja huomautuksiin sekä laadittavien suunni-
telmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien ana-
lysointiin. 

Tässä osayleiskaavatyössä keskeisempiä arvioitavia 
vaikutuksia ovat vaikutukset maisemaan ja kulttuu-
riympäristöön, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja 
elinympäristöön sekä vaikutukset pohjaveden laa-
tuun ja määrään. Ympäristövaikutusten selvitykses-
sä käsitellään myös periaatteet mahdollisten haital-
listen vaikutusten estämiseksi tai lieventämiseksi.  

 

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan kaavoi-
tusprosessin aikana varsinaisen suunnittelutyön yh-
teydessä. 

TAVOITEAIKATAULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-
SUUNNITELMASTA 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtä-
villä Hollolan kunnan ilmoitustaululla 30 päivää, jon-
ka aikana osallisilta pyydetään palautetta OAS:an 
sisällöstä. OAS on lisäksi nähtävillä koko kaavapro-
sessin ajan kunnan kotisivuilla 
(http://www.hollola.fi). 

YHTEYSTIEDOT 

Palautetta tästä osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta voi toimittaa Hollolan kunnan edustajalle. 

Hollolan kunta: 
Virastotie 3, PL 66, 15870 HOLLOLA 
maankäyttöpäällikkö 
Katariina Tuloisela 
puh. (03) 880 3359 
sähköposti: katariina.tuloisela@hollola.fi 

 

1. Työn käynnistys 10/2009 

2. Lähtötietojen koonti 10-11/2009 

3. Tavoiteasettelu, OAS 11/2009 

OAS asetetaan nähtäville. 
1. viranomaisneuvottelu ja yleisötilaisuus 02-03/2010

4. Osayleiskaavaluonnos 09/2010 

Osayleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville. 
2. yleisötilaisuus

5. Osayleiskaavaehdotus 3/2013 

Osayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville. 
2. viranomaisneuvottelu

6. Kaavan hyväksyminen 11/2013 
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