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Tiirismaa
Hollolan Tiirismaa on varmasti yksi Päi-
jät-Hämeen näkyvimpiä linturetkikohteita. 
223 metrin korkeuteen kohoava mäki on 
Etelä-Suomen korkein huippu, ja nousua 
itäpuolella sijaitsevan Vesijärven rannas-
takin on 140 metriä. Paikan maamerkki-
nä seisoo vielä kaikkialle näkyvä huima 
TV-masto.

H älvälän ampuradan ja Messilän kartanon vä-
lillä oleva Tiirismaan alue on runsaan kuuden 
neliökilometrin laajuinen, lähes rakentamat-

tomana säilynyt metsäalue. Tiirismaa on jäänne mui-
naisesta Svekofennidien vuoristosta, ja se on säilynyt 
ympäristöään korkeampana kallioperän kvartsiittipi-
toisuuden vuoksi.

MAALI-alueeseen kuuluu kaksi huippua, läntinen 
Tiirismäki ja itäinen Kartanonmäki. Molempien mä-
kien rinteet ovat jyrkkiä ja niille ovat tunnusomai-
sia rehevät, kuusivaltaiset rinnelehdot, joissa kasvaa 
luontaisesti myös vaahteroita ja metsälehmuksia. Kar-
tanonmäki tosin on valjastettu laskettelukeskuksek-

si ja rinteiden puustokin on suureksi osaksi hakattu. 
Mäkien välissä on alavampaa, pienien suppanotkel-
mien kirjomaa metsämaastoa. Alueen luontokohteis-
ta tunnetuin on Pirunpesän rotkomainen, erämaisena 
säilynyt kalliohalkeama, joka on tutustumisen arvoi-
nen jo pelkästään maisemansa vuoksi. 

Tiirismaan metsät ovat olleet tehokkaassa talous-
käytössä. Hakkuita on jatkettu viime vuosiin asti. 
Vanhaa, linnustollisesti arvokkainta metsää on jäl-
jellä lähinnä Tiirismaan luonnonsuojelualueella, joka 
kattaa neljä erillistä kohdetta ja on pinta-alaltaan 
runsaat kaksisataa hehtaaria. Luonnonsuojelualuee-
seen kuuluu myös huipun eteläpuolella oleva Soisal-
mensuo. Alueella on muutama pieni pähkinälehtona 
tai puronvartena suojeltu alue.

Linnusto
Tiirismaan linnusto on antoisimmillaan alkukesällä. 
Retkelle on hyvä lähteä aamuvarhaisella, jolloin esi-
merkiksi pikkusiepot ja idänuunilinnut ovat varmim-
min äänessä. Niitä kannattaa kuulostella vanhimmis-
ta metsäkuvioista Tiirismäen länsiosassa, Pirunpesän 

Pirunpesän kalliot. EL
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alueella tai Kartanonmäen luoteisrinteeltä. Muita 
alueelle tyypillisiä vanhan metsän lintuja ovat pyy, 
puukiipijä, peukaloinen sekä töyhtö- ja hömötiainen. 
Pirunpesän alueelta voi hyvällä onnella tavata myös 
pohjantikan, joka on pesinytkin paikalla. Pesimäai-
kana alueella on tavattu lapinpöllö ja pähkinähakki. 

Hakkuista toipuvien koivikkoisten rinnemetsien 
tyyppilintuja ovat mustapääkerttu ja sirittäjä. Ison 
Tiilijärven pesimälinnustoon kuuluu kuikka. Soisal-
mensuolta voi tavata harvinaistuneen kuovin.

Pesimäajan ulkopuolella metsäalueella on hiljai-
sempaa. Syksyllä tai talvisella hiihtoretkellä voi kui-
tenkin nähdä kaikki tiaislajimme, palokärjen, poh-
jantikan tai vaikkapa pyyn. Hiihtoretkellä tavoittaa 
toisinaan myös pienen räkättiparven, joka on jäänyt 
uhmaamaan talvea elellen metsästä löytyvien pihla-
janmarjojen turvin. 

Tiirismaa tarjoaa pesimäpaikan myös muutamalle 
pöllöparille. Pöllöjä kannattaa kevättalvisella yöret-
kellä kuulostella Hollolan kirkolle vievältä Rantatiel-
tä tai metsäalueen pohjoisreunassa kulkevalle, enti-
selle laskettelurinteelle johtavalta Tiirismaantieltä. 
Jos onnetar on myötämielinen, äänessä voi olla lehto-
pöllö, viirupöllö, helmipöllö tai varpuspöllö.

Kartanonmäen laskettelurinteen huipulta on vii-
me vuosina tarkkailtu muuttoa. Havaittu lajivalikoi-
ma on monipuolinen, esimerkiksi hanhia, vesilintuja 
ja petolintuja.

Saapumisohje ja retkeily
Tiirismaa sijaitsee Hollolan kuntakeskuksen eli Sal-
pakankaan pohjoispuolella. Matkaa kuntakeskukses-
ta tulee lähimmälle, Keskikankaantien päässä sijait-
sevalle pysäköintipaikalle 3 km. Lahden keskustasta 
matkaa on Hämeenlinnantien (12) kautta 8,5 km. 
Pysäköintipaikalta alkaa Pirunpesän luonnonsuoje-
lualueelle vievä ulkoilureitti. Matkaa Pirunpesän rot-
kolle on 900 metriä. Miltei koko matka on hienoa 
vanhaa metsää. Paikka sopii lähtöpisteeksi myös Tii-
rismaan huipun kiertävälle retkelle, jolle kertyy mit-
taa reittivaihtoehdon mukaan 4–6 km. Ainakin en-
simmäisellä kerralla kannatta seurata karttaa, sillä 
metsäalue on melko laaja ja reitit risteilevät monin 
paikoin.

Toinen hyvä lähtöpaikka on Rantatien (2956) var-
ressa Messilän laskettelurinteen alapuolella. Matkaa 
on Lahden keskustasta Rantatietä pitkin 8,5 km. Au-
ton saa parkkiin laskettelukeskuksen puomin viereen 

Tiirismäen kaakkoisrinnettä. EL
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tai levikkeelle Rantatien varteen. Retki jatkuu entisen 
pellon reunaa pitkin Villinpelloille vievälle ulkoilurei-
tille. Lähin vanhan metsän kohde on rinteessä oleva 
luonnonsuojelualue. Metsäalueen pohjoisosiin pää-
see Tiirismaantien varrella olevan entisen laskettelu-
rinteen kautta. Sopivia lähtöpaikkoja on muitakin. 
Tulijan on hyvä ottaa huomioon, että kaikissa lähtö-
paikoissa on tilaa vain muutamille autoille. 

TYYPPILAJIT Pyy, harmaapäätikka, palokärki, idänuunilintu, sirittä-
jä, tiltaltti, pikkusieppo, puukiipijä

MUITA LAJEJA Teeri, peukaloinen, leppälintu, mustapääkerttu, 
töyhtötiainen, hömötiainen, taviokuurna

Autopaikkoja
Keskikankaantie: N 6763880 E 420727 ja N 61° 0,111’ E 25° 32,048’

Rantatie: N 6766083 E 421380 ja N 61° 1,305’ E 25° 32,718’

Entinen laskettelukeskus: N 6766140 E 419330 ja N 61° 1,311’ E 25° 30,442’

Taviokuurna. PK

Tiilijärven rinne EL
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