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1.1 TUNNISTETIEDOT
Alue: Husulanmäki, Lapinjärvi, Ingermaninkylä
Kaavan nimi: Husulanmäki
Kaavatyyppi: Asemakaava
Laatija: Lapinjärven kunnan tekninen toimi, aluearkkitehti Johanna Hyrkäs. Hyväksymisvaiheen täydennykset
(joulukuu 2018) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Yhteystiedot: Tekninen johtaja Maria Luoma-aho, puh. 044 720 8652, sähköposti maria.luomaaho@lapinjarvi.fi
Asemakaavan vireilletulo: 4.3.2015
Asemakaavan käsittely:
Asemakaavaehdotus teknisessä lautakunnassa 25.9.2018
Asemakaavaehdotus kunnanhallituksessa 28.01.2019, § 3
Asemakaavaehdotus kunnanvaltuustossa 13.2.2019, § 3
Lainvoimaisuudesta kuuluttaminen 21.3.2019
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Alue sijaitsee valtatie 6:n pohjoispuolella noin 2,5 km päässä Lapinjärven Kirkonkylän keskustasta Helsingin
suuntaan. Asemakaava koskee osia kiinteistöistä 407-407-1-94 ja 407-407-1-95 sekä kiinteistöjä 407-407-1125 ja 407-407-1-126.

MML taustakartta 1:5000 2018

1.3 KAAVOITUSTYÖN TARKOITUS
Kaavoitustyön tarkoitus on yhteisöllisen, ihmislähtöisen ja perinteisiin nojaavan puurakentamisen asuinalueen
kaavoittaminen. Työn lähtökohtana on Aalto-yliopistossa vuonna 2016 teetetty Hanna Jahkosen
arkkitehtuurin diplomityö. Diplomityölle myönnettiin vuonna 2017 Gerda ja Salomo Wuorion palkinto vuoden
parhaasta arkkitehtuurin alan diplomityöstä.
Suunnitelmassa Husulanmäen alueelle sijoitetaan 12 pientaloa yhteiskäyttötiloineen. Alueen rakentamisessa
tulee suosia kiertotalouden mukaisia resurssiviisaita ratkaisuja.
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1.4 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Luontoselvitys
Liite 3 Palautteet ja niihin annetut vastineet
Liite 4 Kaavaluonnos
Liite 5 Rakennustapaohjeet

1.5 LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA
LÄHDEMATERIAALISTA
Hanna Jahkosen ja Emma Kuokan diplomityöt
Vuoden 2002 osayleiskaavatyön (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 5.6.2002) yhteydessä laaditut
selvitykset:
-

Valtatien 6 melualuekartta
Luontoselvitys ja –kartta
Maisemaselvityskartta
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi
Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset kartta

Arviolausunto Husulanmäen alueen rakennuksista, ISS Proko Intra Oy, 14.3.2011
Puustokartoitus Husulanmäeltä, Lapinjärven kunta 2015
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2 TIIVISTELMÄ
2.1. KAAVAPROSESSIN VAIHEET
Asemakaava on laadittu kunnan aloitteesta ja toimesta. Kunta tilasi alueen suunnittelusta vuonna 2016 kaksi
Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen diplomityötä joista toinen valittiin asemakaavoituksen pohjaksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville 30.6.2017 ja kaavaluonnos 18.1.2018.
Luonnoksesta järjestettiin avoin yleisötilaisuus 31.1.2018. Yllä mainituista vaiheista pyydettiin
viranomaislausunnot. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi kuntalaismielipide.
- Kunnanvaltuuston kaavoituspäätös 4.3.2015 § 8
- Kuulutus osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 30.6.2017
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 30.6.-4.8.2017
- Kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen teknisessä lautakunnassa 12.12.2018
- Kuulutus kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta 18.1.2018
- Kaavaluonnos nähtävänä 18.1.-23.2.2018
- Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen teknisessä lautakunnassa 25.9.2018
- Kuulutus kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 28.9.2018
- Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 29.9.-29.10.2018
- Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 13.2.2019, § 3
- Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen 21.3.2019

2.2. ASEMAKAAVA
Husulanmäelle, entisen metsäntutkimusaseman alueelle esitetään 12 pientalon ja niihin liittyvien yhteistilojen
kokonaisuutta. Uusi rakentaminen sijoittuu olemassa olevan pihapiirin ympärille. Muu osa Husulanmäen
aluetta jää yleiseksi virkistysalueeksi. Suurin osa kaava-alueesta jää rakentamattomaksi.

2.3. ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Kunta myy tontit yksityisille rakentajille tai ryhmärakennuttamisporukalle. Myös aluerakentamiseen
perustuva ratkaisu voi tulla kysymykseen. Kunnan tavoite on saada toteutettu alue vastaamaan laadullisesti
tässä selostuksessa ja liiteasiakirjoissa kuvattua suunnitelmaa.
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu Lapinjärven eteläpuolelle Ingermaninkylään, noin 2,5 kilometrin päähän
Kirkonkylästä ja on kooltaan noin 30,5 ha. Alue rajautuu pohjoissivultaan Lapinjärveen, lännessä rakenteilla
olevaan Latokartanon (Sjökulla) asuinalueeseen sekä maisemallisesti arvokkaaseen peltoaukeaan, etelässä
valtatie 6:een ja idässä metsittyneisiin entisiin peltoalueisiin. Noin 250 metrin päässä luoteeseen
suunnittelualueen rajasta sijaitsee Lapinjärven siviilipalveluskeskus, entinen Huoltola.

Ilmakuva suunnittelualueesta, Husulanmäki johon rakentaminen keskittyy merkattu vaaleammalla

3.1.2 Luonnonolot
Husulanmäen länsipuolinen osa suunnittelualuetta on loivasti luoteeseen ja kohti järveä viettävää sekametsää
sekä koeistutettua entistä peltomaata. Suunnittelualueen lounais- ja eteläosa muodostuu laajasta
peltoaukeasta. Peltoaukea on osa laajempaa kokonaisuutta joka on vuokrattu viljelykäyttöön yksityiselle
toimijalle.
Husulanmäki, johon rakentaminen on tarkoitus keskittää, poikkeaa maastonmuodoiltaan selvästi muusta
suunnittelualueesta. Se on kauttaaltaan hyvin metsäistä aluetta, jolle tuo lisäarvoa Metsäntutkimuslaitoksen
pitkään jatkunut toiminta (metsänhoito, koeistutukset) alueella. Mäkien korkeimmat kohdat sijoittuvat noin
15 metriä järvenpinnan yläpuolelle. Pohjoisessa ja idässä aluetta rajaa Lapinjärvi kauniine maisemineen.
Rantaviivaa Husulanmäen niemellä on yhteensä n. 500 metriä. Alueelle saavutaan etelästä Husulantietä pitkin.
Tie johtaa alueen keskellä sijaitsevalle vanhojen rakennusten rajaamalle pihalle ja jatkuu kohti niemen kärkeä
kapeana metsätienä.
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3.1.2.1 Tiivistelmä luontoselvityksestä
Asemakaavatyön tueksi on laadittu biologi Jere Salmisen toimesta kevään ja kesän 2017 aikana
erillinen luontoselvitys (liite 2). Selvitys keskittyy Husulanmäen alueelle ja siinä kartoitettiin
alueen luontotyypit sekä kasvillisuutta, linnustoa ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV mukaisesti
mm. liito-oravan ja lepakoiden esiintyminen.
Luontotyypit:
Selvityksessä selostetaan alueen luontotyyppien yleispiirteet. Lisäksi arvokkaiden kohteiden
ominaispiirteitä ja lajeja kuvataan tarkemmin. Metsistä tarkasteltiin yleisiä rakennepiirteitä,
kuten puuston tilajakaumaa, lahopuustoisuutta ja puuston ikää. Kaikista luontotyypeistä on
kuvailtu kasvillisuuden valta- ja tyyppilajistoa. Kansallisessa vieraslajistrategiassa (Maa- ja
metsätalousministeriö 2012) määritellyt haitalliset vieraslajit on mainittu tekstissä. Alueelle
istutetut vierasperäiset puu- ja pensaslajit on lueteltu luontoselvityksen liitteessä 1.
Husulanmäen metsäiseen osuuteen kuuluu varsin monipuolisesti erilaisia metsätyyppejä
kuivahkoista kankaista kosteisiin lehtoihin. Metsästä noin puolet on kangasmaata ja puolet
lehtoa. Kangasmetsä on pääosin tuoretta ja lehtomaista. Karumman maan metsäkasvillisuutta
tavataan lähinnä eteläisemmän mäen etelään–lounaaseen laskevassa rinteessä. Lehdot
vaihtelevat varjoisista kuusikoista valoisiin lehtimetsiin. Husulanmäki jakautuu jyrkästi itäiseen
kuusivaltaiseen ja läntiseen lehtipuuvaltaiseen/lehti-havusekametsäiseen puoliskoon. Niiden raja
kulkee suurin piirtein metsää halkovan Husulantien kohdalla.
Metsissä näkyvät laajalti metsänhoidon ja Metlan tutkimusten jäljet. Metsiä on käsitelty
harvennushakkuin minkä jälkeen niiden on annettu kehittyä yleisesti yli uudistusiän. Osa
hakkuista näyttää olleen luonteeltaan ennemmin poimintahakkuita, ja metsänhoidon tavoite
lienee ollut myös maisemanhoidollinen. Vanhoja kaadettuja puita on jätetty maastoon, minkä
ansiosta kuolleen puuston määrä on hoidetussakin metsässä suhteellisen korkea. Luonnontilaisen
kaltaista, rakenteeltaan monipuolista kuusivaltaista sekametsää löytyy lähinnä alueen itä- ja
koillislaidalta. Lisäksi männyt ja rauduskoivut ovat saavuttaneet varsinkin metsän länsipuoliskolla
sen verran korkean iän, että niillä on merkitystä vanhoista ja lahoista puista hyötyville eliölajeille.
Husulanmäkeä on käytetty vierasperäisten puulajien ja visakoivun kasvatukseen. Luoteisosassa
on kaksi ympäröivästä metsästä erottuvaa visakoivun kasvatusalaa. Arboretum sijaitsee
Husulantien varressa sen molemmin puolin liittyen osittain ilman jyrkkää rajaa luontaiseen
metsään. Arboretumista kutostielle ulottuvalle tieosuudelle on istutettu myös
douglaskuusikujanne.
Metsäalueen luoteispuolelle on perustettu peltomaalle jalojen lehtipuiden taimikoita.
Jalopuutaimikoiden eteläpuolisen ladon ympärillä sijaitsee lisäksi varttunut euroopanlehtikuusiistutus.
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Selvityksen mukaan Husulanmäen alueelta löytyy 10 eri metsäluontotyyppiä (P = paikallisesti
arvokas, P+ = paikallisesti hyvin arvokas. Seudullisesti, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti
arvokkaita luontotyyppejä alueelta ei löytynyt)
1 Arboretum (P+)
2 Eteläisen mäen metsä (P+)
3 Visakoivujen kasvatusmetsiköt (P)
4 Pohjoinen lehto (P+)
5 Talon lähimetsä
6 Itäinen kuusikko (P)
7 Itäinen lehto (P+)
8 Koillinen kuusikko (P)
9 Pohjoisen mäen lehto (P)
10 Niemen metsä (P)
10

Selvitys toteaa, että niemen luoteisrannassa on melko leveä vyöhyke vesi- ja rantakasvillisuutta.
Vastaavanlainen, mutta kapeampi vyöhyke esiintyy alueen koillisrannalla. Todetaan myös, että
matalassa vedessä ja vesirajassa kasvaa hyvin tiheä, yhtenäinen kasvusto haitallista vieraslajia,
isosorsimoa. Pohjoisrannan lahdelmassa kuultiin linnustoselvityksen yhteydessä viitasammakon
soidinääntelyä. Laji kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajeihin, joiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tarkempaa aluerajausta ei
pystytty selvitystyön yhteydessä tekemään.
Alueelta löytyi useita eri niittyluontotyyppejä. Näistä arvokkaimmiksi on luokiteltu Husulantien
itäpuolisen ladon viereinen joutomaa-alue (melko monipuolisesti kuivien ja tuoreiden niittyjen
kasvillisuutta) ja Husulanmäelle johtavien teiden peltoaukean puoleiset pientareet
(hyvälaatuinen niittykasvillisuus).
Yhteenvetona todetaan, että Husulanmäen metsissä näkyy yleisesti ihmisen kädenjälki, mutta
puusto on monin paikoin iäkästä, joten metsissä tavataan vanhan metsän piirteitä.
Luonnontilaisimpien, vanhapuustoisimpien ja rakenteeltaan monipuolisimpien osa-alueiden
ominaispiirteet olisi syytä huomioida alueen suunnittelussa.
Linnusto:
Husulanmäellä havaittiin yhteensä 35 lintulajia, joista 20 arvioitiin alueella todennäköisesti
pesiviksi. Yhteenvetona todetaan, että kaavan suunnittelualueelta tavattu pesimälinnusto
koostuu yleisistä lajeista eikä anna aihetta erityiseen huomiointiin alueen rakentamisen
suunnittelussa.
Liito-orava:
Selvityksessä todetaan, että Husulanmäen itä- ja koillisosan kuusivaltainen sekametsä muodostaa
liito-oravalle soveltuvan lisääntymis- ja levähdysalueen. Tältä alueelta löydettiin yksittäinen liitooravan papanaryhmä. Ison papanaryhmän löytyminen viittaa siihen, että liito-orava on käyttänyt
talven aikana paikalla kasvavaa kuusta piilopaikkanaan ja/tai mahdollisesti varastoinut ravintoaan
sen oksille. Tällaiset kohteet kuuluvat EU:n luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain mukaisiin liitooravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin, joita ei lain mukaan saa hävittää eikä heikentää.
Lepakot:
Lepakkoselvityksessä tarkastettiin kaavan suunnittelualueella sijaitsevat rakennukset, jotka
voisivat soveltua paikoiksi lepakoiden lisääntymiskolonioille. Tarkistetuista rakennuksista ei
todettu lepakoiden lisääntymiskolonioita eikä niistä löytynyt myöskään päiväpiiloja. Saalistavia
lepakoita havaittiin selvitysalueelta melko runsaasti.
Koska tarkastetuista rakennuksista ei tehty lepakoihin viittaavia havaintoja, saattavat muut
mahdolliset lepakoiden lisääntymiseen ja lepäämiseen käytettävät kohteet Husulanmäellä olla
puunkoloja ja linnunpönttöjä. Yhteenvetona todetaan, että säilyttämällä Husulanmäellä paikoin
runsaana esiintyvät kolopuut pidetään yllä edellytyksiä runsaaseen lepakkokantaan
metsäalueella.
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3.1.2.2 Maasto:
Maastonmuodoiltaan
suunnittelualue
poikkeaa selvästi sitä ympäröivistä alueista.
Alueelle saavuttaessa tie nousee n. 6 metriä
tontin risteyksestä piha-alueelle. Alueen
keskellä on kaksi korkeampaa mäkeä, joiden
väliselle tasaisemmalle alueelle olemassa
oleva pihapiiri sijoittuu. Mäkien korkeimmat
kohdat sijoittuvat n. 15 metriä järvenpinnan
(n. +25.0) yläpuolelle. Idänpuoleinen mäki
(+39.9)
jakaa
aluetta
voimakkaasti.
Länsipuolinen alue muodostaa näkymiltään
suljetumman metsäalueen, kun taas mäen
itäpuolella jyrkkä ja vaikeakulkuinen rinne
irtolohkareineen laskeutuu järven rantaan,
avarien järvimaisemien äärelle. Tontin
länsipuolinen mäki (+42.4) suojaa pihapiiriä ja
sulkee osittain näkymiä valtatie 6:lle ja pellon
suuntaan.
Piha-alueen
pohjoispuolella
maasto viettää loivemmin kohti järvenrantaa,
tarjoten näkymiä järvelle myös piha-alueelta.

Husulanmäen korkeuserot, Hanna Jahkonen

3.1.2.3 Tuuliolosuhteet
Alueella vallitseva tuulensuunta on lounainen
(Ilmatieteenlaitos 2016), mutta tontin
vaihtelevat maastonmuodot ja erityisesti
kesäaikaan runsas kasvillisuus ja tiheä puusto
suojaavat
alueen
keskiosia
kovilta
tuulenpuuskilta.
Tontin
reuna-alueilla
tuuliolosuhteet ovat vaihtelevat, etenkin
lännessä peltoaluiden ja idässä järven
rajaamina. Niemenkärki, joka on lähes joka
suunnassa järven ympäröimä, on ajoittain
hyvin tuulista aluetta.

Husulanmäen tuulisuus, Hanna Jahkonen
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3.1.2.4 Ranta-alueet ja järvi
Tontin ranta-alueet suuntautuvat pääosin itään ja pohjoiseen. Erityisesti itäpuolella ranta-alueita
rajaa jyrkkä, vaikeakulkuinen rinne, mikä varjostaa ranta-alueita selvästi. Ranta on hyvin matalaa
ja heinikkoista. Järvi on pinta-alaltaan noin 5,2 km2 ja sen keskisyvyys on n. 2 metriä. Järvi on
tyypiltään runsasravinteinen järvi. Järven ekologinen tila on vuoden 2016 luokittelun perusteella
välttävä. Lapinjärven kunta suunnittelee järven kunnostamista.

Husulanniemen rantaa, kuva Henrik Lund

3.1.2.5 Rakennettavuus
Ensisilmäyksellä järven ranta voisi maisemallisten arvojen myötä tuntua houkuttelevimmalta
asuinrakentamiseen, mutta ranta-alueiden suuntautuminen pohjoiseen, vaikeakulkuinen
maasto, ranta-alueiden vaikea saavutettavuus sekä vanha kuusimetsä tekevät siitä vaikean
rakennuspaikan. Toisaalta, jyrkkä rinne korkeine kuusineen on myös yksi alueen kauneimmista
metsäalueista, joten sen jättäminen luonnonvaraiseksi on siitäkin syystä suositeltavaa.
Tontin lännenpuoleinen mäki tarjoaa valoisan ja näkymien puolesta otollisen rakennuspaikan.
Toisaalta valtatie 6:n melu on tontin lounaisrajalla, pellon vierellä ja aivan suunnittelualueen
eteläosassa voimakkaimmillaan. Tontin keskiosa kahden rinteen rajaamana muodostaa alueen
suojaisimman ja tien varressa myös valoisan rakennuspaikan. Suunnittelualueen keskelle
rakennettaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon vanhojen rakennusten tuomat lisähaasteet sekä
vanhojen arvopuiden ja -puuryhmien sijoittuminen.
Tontin pohjoispuoleinen rinne tarjoaa kauniita näkymiä ympäröiviin metsä- ja järvimaisemiin.
Alueen pohjoispuoli on sijaintinsa puolesta hyvin suojaisaa ja rauhallista aluetta.
Suunnittelualueella maaperä on pääosin soraa, hiekkaa ja hietaa, kun taas tonttia ympäröivillä,
alavammilla alueilla maaperä on enimmäkseen savea ja hiesua (Geologian tutkimuskeskus 2012).
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3.1.3 Rakennettu ympäristö
Husulanmäen alueella sijaitsee muutamia
rakennuksia, jotka on rakennettu pääosin 1930luvulla. Tontin keskelle, kahden rinteen väliselle
tasaisemmalle alueelle sijoittuvat vuonna 1935
rakennetut
päärakennus
(1),
navetta
(karjarakennus) (2) ja aitta (3), sekä vuonna 1962
rakennettu sauna (4). Yhdessä ne muodostavat
rauhallisen, puuston ja maastonmuotojen
suojaaman piha-alueen, joka toimii alueen
kiintopisteenä. Järven rannalle sijoittuu 1980luvulla rakennettu rantasauna (6) ja saapumistien
varrelle vanha lato (5). Rakennukset ovat tähän
asti olleet Luonnonvarakeskuksen (Luke) käytössä,
paitsi lato, jota on vuokrattu ulkopuoliselle
kuivauskäyttöön. Nykyään sekä alue että sen
rakennukset ovat kunnan omistuksessa, mutta
toistaiseksi niitä vuokrataan vielä Lukelle.
Husulanmäen alueen ulkopuolella, kaava-alueen
sisällä on lisäksi kaksi muuta rakennusta,
Pentinkulmantien varressa sijaitsevat yksityinen
rivitalo (7) ja muutaman sadan metrin päässä
lehtikuusten ympäröimä vanha lato.

Husulanmäen rakennukset, kuva Hanna Jahkonen

Kaikki Husulanmäen rakennukset ovat puurakenteisia ja tyyliltään perinteisiä maalaisrakennuksia
muistuttavia. Pihan ympärille sijoittuvat rakennukset, päärakennus, navetta ja aitta ovat
punamultamaalattuja, samoin järvenrantaan sijoittuva rantasauna. Päärakennuksen ja navetan julkisivuissa
on perinteinen pystyverhous, kun taas aitan, saunan ja rantasaunan julkisivuissa hirret muodostavat vahvan
vaakasuuntaisen elementin.

Aitta ja navetta kevättalvella 2018, kuvat Lapinjärven kunta ja Henrik Lund
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Tutkimus paljastaa, että vuosina 1933-36 Metsätieteellinen tutkimuslaitos rakennutti useita ulkoiselta
hahmoltaan samankaltaisia tutkimusasemia (ent. kokeilualueita). Asemien rakennusryhmät jäljittelevät
asettelultaan perinteistä suomalaista pihapiiriä, johon kuuluu päärakennus (asemanhoitajan asuin- ja
toimistotila) sekä talousrakennuksia (karjarakennus, sauna). Asemia rakennettiin ainakin Vilppulaan, Kolille,
Lapinjärvelle, Pallasjärvelle, Punkaharjulle ja Raivolaan. Näistä erityisesti neljä ensin mainittua muistuttavat
toisiaan.

Kolin kokeilualueen karjarakennuksen julkisivupiirustuksia, lähde Kansallisarkisto.

Pallasjärven kokeilualueen karjarakennuksen julkisivupiirustuksia, lähde Kansallisarkisto.

Lapinjärven tutkimusaseman karjarakennus talvella 2018, kuva Lapinjärven kunta
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Lapinjärven aseman rakennuspiirustuksia ei löydy Luonnonvarakeskuksen (ent. Metsätieteellinen
tutkimuslaitos, myöhemmin Metsäntutkimuslaitos) eikä Kansallisarkiston kokoelmista. Ainoat säilyneet,
selkeästi Lapinjärveä varten laaditut dokumentit ovat talousrakennuksen työselitys ja kesäkuussa 1935
päivätty urakkasopimus. Kansallisarkistosta löytyi myös päärakennuksen työselitys, jossa Vilppulan nimi on
vedetty yli ja korvattu käsin Lapinjärvellä. Päärakennus muistuttaa hyvin paljon Vilppulan vastaavaa, ja onkin
syytä olettaa että niissä on hyödynnetty samoja piirustuksia.

Vilppulan päärakennuksen julkisivupiirustus, lähde Kansallisarkisto. Lapinjärven tutkimusaseman päärakennus 2018, kuva Henrik Lund.

Lapinjärven päärakennus 1960 ja -70 -luvuilla, lähde Varmoloiden kotiarkisto.

Vilppulan koeasemasta löytyy julkisivu- ja leikkauspiirustuksia. Piirustuksista ei käy ilmi niiden tekijää. Samaa
tyyliä edustavan, samoihin aikoihin rakennetun Kolin kokeilualueen karjarakennuksen piirustuksista löytyy
merkintä Pienviljelijäin Keskusliiton Rakennustoimisto ja ne on signeerannut rakennusmestari Toivo E.
Survonen. Nämä piirustukset ovat selvästi Vilppulan piirustuksia taidokkaammin laadittuja ja niihin sisältyy
myös ovi- ja ikkunakaaviot detaljeineen. Lapinjärven koeasemalla varttunut Martti Varmola epäilee Vilppulan
koeaseman suunnittelijaksi Metsähallituksen silloista Metsätieteellisen Tutkimuslaitoksen johtajaa, professori
Olli Heikinheimoa. Tätä selvitystä varten haastateltu Metsäntutkimuslaitoksen historian vuonna 2017 laatinut
tutkija Jaana Laine pitää ajatusta mahdollisena, mutta sille ei löytynyt tutkituista kirjallisista lähteistä
vahvistusta. Saunan suunnittelija on lääninarkkitehti Aarne Raveala.
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Vilppulan päärakennuksen leikkauspiirustus, Kolin kokeilualueen karjarakennuksen ikkuna- ja ovidetaljeja. Lähde Kansallisarkisto.

Metsähallituksen koeasemat olivat ulkoiselta olemukseltaan ja myös käytöltään pieniä, osittain omavaraisia
maatiloja. Lapinjärven asemalla lapsuutensa perheensä kanssa viettänyt Martti Varmola kertoo, että isän
hoitaessa metsäteknikon tehtävää, tarkkailukarjakon koulutuksen saanut äiti huolehti kolmesta lehmästä ja
kanoista. Tilanpito velvoitti myös peltoviljelyyn, Lapinjärvellä viljeltiin heinän ja vihannesten kotitarveviljelyn
lisäksi sokerijuurikasta.

Arkielämää Lapinjärven kokeilualueella 1960-luvulla. Lähde Varmoloiden kotiarkisto.

Luonnonvarakeskuksen arkiston vanhimmat Lapinjärven kokeilualan rakennuspiirustukset liittyvät 1980-luvun
alussa toimisto- ja asuinrakennukseen tehtyyn peruskorjaukseen. Piirustukset on selvästi laadittu uudelleen.
Tuolloin on uusittu LVI-järjestelmiä ja lisätty hirsirungon ulkopuolinen lämmöneristys. Päärakennusta on
remontoitu lisää 2000-luvun alkupuolella.
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3.1.4 Rakennettu kulttuuriympäristö
Suunnittelualue sijoittuu osittain RKY 2009-alueelle Lapinjärven huoltola. Lapinjärven huoltolalla on
huomattava maisemallinen asema laajan viljelyaukean ympäröimänä Lapinjärven rannassa kohoavalla
kumpareella, jonne johtaa pitkä koivukuja. Alueen rakennuskanta kuvastaa monipuolisesti hallinto- ja
rakentamishistoriaa. Lapinjärven huoltola on toinen 1937 alkoholistilain mukaan perustetuista valtion
alkoholistiparantoloista. Suunnittelualueeseen kuuluu RKY-alueen kaakkoisosa, joka on tutkimusmetsä- ja
viljelykäytössä olevaa aluetta.

RKY 2009-alue Lapinjärven huoltola sijoittuu osittain suunnittelualueelle. Lähde Museoviraston valtakunnallinen karttapalvelu.

3.1.5 Maanomistus
Alue on Lapinjärven kunnan omistuksessa lukuun ottamatta luoteisosan noin 6 hehtaarin metsäaluetta ja noin
hehtaarin peltosuikaletta Husulanmäen lounaissivulla (osia kiinteistöstä 407-407-1-95), jotka ovat
Metsähallituksen omistamia. Lisäksi alueeseen kuuluu yksityisen kiinteistöosakeyhtiön omistama 0,49
hehtaarin tontti (kiinteistö 407-407-1-126), jolla sijaitsee useamman huoneiston käsittävä asuintalo.
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Kaava-alueen kiinteistörajat, pohjakuva MML-kiinteistötietopalvelu

3.1.6 Liikenne
Lapinjärvi sijaitsee noin tunnin automatkan päässä Helsingistä Kouvolan suuntaan. Valtatie 6 kulkee kaavaalueen etelälaidalla ja Kouvolaan, Porvooseen ja Loviisaan ajaa autolla suunnilleen puolessa tunnissa. Noin
kilometrin päässä Kirkonkylän suuntaan on linja-autopysäkki, jossa pysähtyvillä vuoroilla pääsee Helsingin,
Kouvolan ja Porvoon suuntiin. Lisäksi osa vuoroista pysähtyy Ingermaninkylän pysäkillä Valtatie 6:n ja
Porlammintien risteyksessä.
Kaava-alueeseen kuuluvat kaksi katua (Husulantie ja Pentinkulmantie) ovat sorapäällysteisiä, kapeita väyliä.
Liikennöinti Husulanmäen alueelle on tähän mennessä tapahtunut pääasiassa valtatie 6:een liittyvän
Husulantien kautta. Valmistelutyön aikana Uudenmaan ELY-keskus on todennut, että suuren liikennemäärän
sekä korkean nopeusrajoituksen (100 km/h) vuoksi liikennettä ei voida jatkossa johtaa Husulantien kautta
suoraan valtatielle 6.
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Alueelta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet Husulantien ja erillisen kevyenliikenteenväylän kautta
Kirkonkylälle sekä myös valtatie 6:n vartta kohti länttä.
3.1.7 Tekninen huolto
Alue tullaan liittämään kunnallistekniikkaan. Kunnan vesi-, sadevesi- ja viemärilinjat kulkevat valtatie 6:n
varressa. Alueen halki Husulan-ja Pentinkulmantien varteen on juuri kaivettu Kymenlaakson Sähkön toimesta
uusi sähkölinja jonka suunnittelussa on varauduttu Husulanmäen rakentamiseen. Yksityisen toimijan
valokaapelilinja on sijoitettu samaan kaivantoon. Kaukolämmön tuominen alueelle on todettu taloudellisesti
kannattamattomaksi.
3.1.8 Palvelut
Lähimmät kaupalliset palvelut löytyvät Kirkonkylältä. Niihin sisältyy mm. päivittäistavaraliike, rautakauppa,
leipomo, kahvila, postipalvelut, apteekki, pankki, vakuutusyhtiö, kukkakauppa ja kampaamo. Kunnantalon
yhteispalvelupisteessä voi hoitaa useita viranomaisasiointiin liittyviä asioita. Kirkonkylällä on terveysasema,
vanhusten päivätoimintaa, yksityisen lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotto sekä kirjasto. Kouvolan,
Porvoon ja Loviisan kattavammat palvelut ovat noin puolen tunnin automatkan päässä. Kirkonkylältä löytyvät
myös suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut, yläkouluun suomenkieliset ohjataan Kouvolaan ja ruotsinkieliset
Loviisaan. Ulkoilu- ja virkistysalueita löytyy sekä Kirkonkylältä että alueen välittömästä läheisyydestä
Siviilipalveluskeskuksen suuntaan.
3.1.9 Asukkaat ja työpaikat
Alueella on tällä hetkellä 6 asukasta eikä vakituisia työpaikkoja.
3.1.10 Pohjavesi ja maaperä
Perustamisolosuhteet rakennetuksi tarkoitetulla alueella ovat kohtalaisen hyvät (Geologian tutkimuskeskus
2012). Alueen aiempi pohjavesimerkintä (pv3) on poistettu pohjavesiluokittelusta eikä sitä näin ollen tarvitse
huomioida (ELY-keskuksen lausunto kaavaluonnokseen 21.2.2018).
3.1.11 Ympäristöhäiriöt
Alueen ainoa merkittävä potentiaalinen häiriötekijä on valtatie 6:n melu. Asumiseen osoitettu alue on
lähimmillään noin 300 metrin päässä valtatieltä ja mäen katveessa, joten ohjearvot täyttyvät varmuudella
tämän asuntojen sijoitteluperiaatteen toteutuessa (ELY-keskuksen lausunto kaavaluonnokseen 21.2.2018).
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3.2 SUUNNITTELUTILANNE
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat
3.2.1.1 Maakuntakaava
Uudenmaanliiton
karttapalvelusta
(http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/)
löytyvästä voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä 2017 (voimassa olevat merkinnät
kaavoista: Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat, ItäUudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan 1.-4. vaiheseutukaavat sekä Maakuntakaava 2000)
suunnittelualueeseen (rajattu punaisella) kuuluva peltoaukea on saanut merkinnän
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Merkintä käsittää
suunnittelualueen ulkopuolelle jäävän Siviilipalveluskeskuksen ympäröivine peltoalueineen.
Kaavamerkintään liittyvät suunnittelumääräykset ovat seuraavat: ”Alueiden käytössä on
varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvot säilyvät. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen
maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja
kulttuuriympäristöarvot.”
Kaava-alue on pääosin maakuntakaavan ns.
valkoista aluetta. Kaavan Helsingin seudun
ulkopuolisia valkoisia alueita koskevassa
kehittämissuosituksessa todetaan, että alue,
jolle maakuntakaavakartalla ei ole osoitettu
erityistä käyttötarkoitusta, on tarkoitettu
ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä
tukevien sivuelinkeinojen käyttöön ja että
alueelle
suuntautuvaa
asuinja
työpaikkarakentamista
on
ohjattava
taajamatoimintojen alueelle ja kyliin.
Suosituksessa todetaan kuitenkin myös, että
yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa
voidaan
alueelle
osoittaa
muutakin
vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää
maankäyttöä.

Ote maankuntakaavojen yhdistelmästä 2017

Uudenmaan liitossa ollaan parhaillaan laatimassa
Uusimaa-kaavaa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan
vuosina 2016−2019. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava kumoaa sekä nyt voimassa olevat että
lainvoimaiset maakuntakaavat.
3.2.1.2 Yleiskaava
Ingermaninkylän, Kirkonkylän ja Vasarankylän oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (hyväksytty
18.12.2002) Husulanmäki on määritetty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), jossa
sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluonteinen rakentaminen.
Suunnittelualueeseen sisältyvä peltoaukea on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi
(MA), jonka kulttuurihistoriallisia arvoja ei saa heikentää metsittämällä tai rakentamalla
(poislukien maisemaan sopeutuvat maatalousrakennukset). Lisäksi osayleiskaavaan on merkitty
ympäristö- tai maisemavaurion korjaustarve, joka liittyy noin 300 metrin päässä suunnitelualueen
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rajasta sijaitsevaan isokokoiseen, aktiivikäytössä olevaan teollisuushalliin. Alueen keskellä
sijaitseva asuintontti on saanut merkinnän pientalovaltainen asuinalue (AP). Alueen etelälaidassa
on varaus voimalinjalle (z). Lisäksi Husulanmäen alue on merkitty selvitysalueeksi (se) jonka
maankäyttö vaatii erillisen osayleiskaavan laatimista. Tämä nyt työn alla oleva asemakaava tulee
sisältämään yleiskaavatasoisen tarkastelun, ja vastaa siten erillisen osayleiskaavan tarpeeseen.

Osayleiskaavaote, alue rajattu valkoisella

3.2.1.3 Asemakaava
Alueella ei ole asemakaavaa.
3.2.1.4 Rakennusjärjestys
Lapinjärven rakennusjärjestys on tullut voimaan 2.4.2013. Uusi, päivitetty rakennusjärjestys on
työn alla.
3.2.1.5 Pohjakartta
Kaavan pohjakartta on vuodelta 2015 eikä sitä ole toistaiseksi vahvistettu.
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN SEKÄ SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA LÄHTÖKOHDAT
Kunta osti vuonna 2014 Lapinjärven Ingermaninkylästä tonttimaaksi niin kutsutun Metlan alueen,
myöhemmin Husulanmäki (kiinteistö 407-407-1-125). Kunnanvaltuusto on 4.3.2015 § 8 päättänyt, että
alueelle laaditaan asemakaava. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti vuoden 2016 talousarvion laadinnan
yhteydessä, että alue suunnitellaan perinteisen puurakentamisen ja uudet innovaatiot yhdistäväksi
asuinalueeksi.
Alueen suunnittelusta on teetetty Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin
laitoksella kaksi vuonna 2016 valmistunutta arkkitehtuurin alan diplomityötä (tekijöinä Hanna Jahkonen ja
Emma Kuokka). Töiden tilaamisesta päätti kunnanvaltuusto joulukuussa 2015. Kunnanhallitus nimesi
työskentelylle ohjausryhmän, johon kuului mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat. Töiden
valmistuttua ohjausryhmä totesi kokouksessaan 5.1.2017 että molemmat suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia
ja esitti Hanna Jahkosen työn valitsemista kaavoituksen pohjaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen
yksimielisesti 15.2.2017 § 2.

4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
4.2.1 Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa:
- Suunnittelualueen lähiasukkaat ja maanomistajat
- Alueeseen rajoittuvan maan omistajat ja lähinaapurit
- Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään
Viranomais- ym. tahot joita kuullaan kaavoituksen kuluessa:
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Uudenmaan liitto
- Itä-Uudenmaan palo- ja pelastuslaitos
- Porvoon kaupunki, ympäristöterveydenhuolto
- Kymenlaakson Sähkö Oy
- LPOnet Oy Ab
- Lapinjärven Lämpö Oy
- Kymenlaakson Jäte Oy
- Lapinjärven vesilaitos
- Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/Loviisa
- Lapinjärven kunnan tekninen lautakunta ja tekninen toimi
- Museovirasto (tarvittaessa)
- Porvoon museo (rakennustutkimus)
- Ingermaninkylän-Rutumin Metsästysseura
- Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry
- SLL Uudenmaan piiri
- Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys
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4.2.2 Vireilletulo ja kaavoituksen käynnistäminen
Kaava on tullut vireille kunnanvaltuuston päätöksellä 4.3.2015 § 8. Kunnanvaltuusto päätti 15.2.2017 § 2 valita
Hanna Jahkosen diplomityön kaavasuunnittelun pohjaksi. Kaavoitustyö on aloitettu kunnan toimesta
maaliskuussa 2017.
4.2.3 Vuorovaikutus ja saatu palaute
Osallistuminen on toteutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti (liite 1). Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta jätettiin yksi mielipide joka on otettu huomioon osallistumis- ja arviointisuunnitelman
jatkokehittelyssä. Viranomaispalautteet on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Palautteet
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta sekä niihin annetut vastineet on esitetty
liitteessä 3.
Emma Kuokka ja Hanna Jahkonen ovat esitelleet diplomityönsä kaikille avoimessa tilaisuudessa Lapinjärvellä
29.8.2016 ja töistä on tiedotettu ja materiaalit julkaistu kunnan IHKU-blogissa 28.9.2016. Useat paikallislehdet
ovat uutisoineet suunnitelmista. Hanna Jahkosen diplomityö on lisäksi ollut kunnan toimesta esillä Lapinjärven
kirjaston näyttelytilassa 3.-13.4.2017 ja sitä on esitelty kiinnostuneille mm. Ihmislähtöisen asumisen
työpajassa 20.4.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kunnan internetsivuilla ja kunnan yhteispalvelupisteen
ilmoitustaululla 28.6.-4.8.2017. Suunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin kunnan internetsivuilla, virallisella
ilmoitustaululla sekä ilmoituksin paikallislehdissä. Osallisille lähetettiin tieto kirjeitse tai sähköpostitse.
Suunnitelmasta saatiin yksi kuntalaismielipide sekä alustavat lausunnot Luonnonvarakeskukselta, Porvoon
kaupungin Ympäristöterveydenhuollolta, Porvoon museolta, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta sekä
Museovirastolta. Palautteet sekä niihin annetut vastineet on esitetty liitteessä 3.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä kunnan internetsivuilla ja kunnan yhteispalvelupisteen ilmoitustaululla 18.1.23.2.2018. Nähtävilläolosta ilmoitettiin kunnan internetsivuilla, virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoituksin
paikallislehdissä. Osallisille lähetettiin tieto kirjeitse tai sähköpostitse. Kunta järjesti 31.1.2018
kaavaluonnokseen liittyen avoimen yleisötilaisuuden. Luonnoksesta saatiin lausunnot Uudenmaan elin-keino, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Uudenmaan liitolta, Luonnonvarakeskukselta, Porvoon kaupungin
Ympäristöterveydenhuollolta, Porvoon museolta sekä maanomistajana Metsähallitukselta. Palautteet sekä
niihin annetut vastineet on esitetty liitteessä 3.
4.2.4 Viranomaisyhteistyö
ELY-keskus on todennut kaavatyön aloitusvaiheessa että MRL 66 § mukaista viranomaisneuvottelua ei tarvita.
Kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat on käyty ELY-keskuksen kanssa läpi vapaamuotoisessa tapaamisessa
keväällä 2017 ja joitakin lähtökohtia on tarkennettu vuotta myöhemmin ELY-keskuksen vieraillessa
Lapinjärvellä huhtikuussa 2018. Kaavaehdotusta on käyty läpi ennen nähtäville asettamista ELY:n edustajien
kanssa.
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4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
4.3.1 Kunnan asettamat ja alueen oloista johdetut tavoitteet
Asemakaavatyö perustuu Hanna Jahkosen diplomityönään Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulun Arkkitehtuurin laitokselle vuonna 2016 tekemään suunnitelmaan. Työn alkuvaiheessa kunta
määritteli tavoitteeksi laatia Husulanmäelle suunnitelma 10-12 pientalon muodostavalle asuinalueelle, jossa
yhdistyisivät yhteisöllisyys, maaseutuasumisen uudistaminen, perinne ja nykyaikainen asuinrakentaminen
sekä alueelle leimallinen luonnon monimuotoisuus. Kunnan tavoitteena oli myös ympäristön ja arkkitehtuurin
laadukkuus sekä kestävän kehityksen mukainen rakentaminen.
Lopullinen suunnitelma on kietoutunut kolmen pääteeman - luonto, yhteisö ja perinne - ympärille. Työn
tavoitteena on ollut alueen arvokkaiden metsäalueiden huomioiminen ja tuominen osaksi uutta suunnitelmaa
sekä alueen monimuotoisuuden heijastuminen rakentamiseen. Tästä ovat saaneet innoituksensa esimerkiksi
alueen kolme erilaista talotyyppiä. Uuden asuinalueen myötä tavoitteena on myös, että muut kuntalaiset
ottavat Husulanmäen metsäalueet virkistysaluekäyttöön.
Kuntana Lapinjärvi on vahvasti sitoutunut ihmislähtöisyyteen. Husulanmäen fyysisen ympäristön suunnittelun
tavoitteena on ollut luoda hyvät olosuhteet vahvan yhteisön ja hyvän ilmapiirin syntymiselle. Kunta haluaa
houkutella uusia asukkaita. Parhaimmillaan yhteisön muodostumista tukeva asuinalue tarjoaa myös turvaa,
lisää asukkaiden välistä vuorovaikutusta sekä alueen vetovoimaisuutta.
Tasapainottaakseen kunnan nykyistä väestörakennetta kunta toivoo saavansa uusia asukkaita erityisesti
työikäisistä ihmisistä, perheistä ja pariskunnista. Ollakseen vetovoimaista mahdollisimman monenlaisille
kohderyhmille, maaseudun yhteiskunnallisen roolin muuttuessa myös maaseudulla asuminen ja työskentely
vaativat uudenlaisia olosuhteita. Suunnitelmassa pyritään luomaan nykyisenlaisesta maaseutuasumisesta
poikkeava ja monenlaisia ihmisiä houkutteleva elinympäristö.
Husulanmäen alueen vanhasta rakennuskannasta kumpuava nostalgia, vahva materiaalisuus ja rikas
detaljiikka, vaikkakin kertaustyylinomaista, luovat ajallisia kerrostumia ja kertovat alueen menneisyydestä.
Vanhat rakennukset ovat merkittävä osa alueen identiteettiä ja tekevät paikasta omanlaisen. Olemassa olevan
rakennuskannan hyödyntäminen osana uutta suunnitelmaa on ollut keskeinen tavoite suunnitteluprosessin
alusta asti.
Maaseutuasumisen tulevaisuus ja Lapinjärven kaltaisten pienten kuntien kehitys on ajankohtainen aihe.
Maaseutuasumisen kehittämisen ja maaseudun vetovoimaisuuden kasvattamisen kannalta on tärkeää
kunnioittaa maaseudulle ominaisia perinteitä ja säilyttää sen omaleimaiset piirteet. Yhtenä suunnittelutyön
tavoitteena on ollut selvittää, millaisen muodon nykyaikainen maaseutuasuminen voisi Lapinjärven
Husulanmäellä saada ja parhaassa tapauksessa vaikuttaa maaseudun arkkitehtuurin kehittymiseen
laajemminkin.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
Kaavan perusideana on luoda Husulanmäelle pienimuotoinen ja ympäristöä kunnioittava asuinalue, jota
ympäröivät laajat, lähes luonnontilaiset virkistysalueet. Rakentaminen keskittyy olemassa olevien
rakennusten inspiroiman yhteiskäyttöisen sisäpihan (yhteispiha) ympärille. Tätä sisäpihaa rajaavat sekä
vanhat rakennukset että 2-kerroksiset, vanhaan ajanmukaisella tavalla sopeutuvat uudisrakennukset.
Uudisrakennukset voivat sisältää yhteiskäyttötiloja: autotalleja sekä toimisto- tai asuintilaa.

Näkymä Husulanmäen yhteispihalle, illustraatio Hanna Jahkonen

Husulanmäellä suositaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Rakennusten tulee olla sekä julkisivultaan
että rungoltaan puuta. Asuinaluetta ympäröivät monimuotoiset metsäalueet jotka säilytetään pääosin
luonnontilaisina. Katujen ja muiden ulkotilojen päällysteissä suositaan vettä läpäiseviä pinnoitteita.
Uudisrakennukset tulee liittää kunnalliseen vesihuoltoverkostoon.

5.1 YLEISKUVAUS
Kaava-alueeseen sisältyy kaksi isompaa alikokonaisuutta: valtatie 6:n varteen sijoittuva peltoaukea ja
Metsäntutkimuslaitoksen entisen tutkimusaseman alue ympäristöineen (Husulanmäki). Peltoalueet säilyvät
pääasiassa ennallaan ja saavat merkinnän MA, maisemallisesti arvokas peltoalue. Metsähallituksen
omistuksessa oleva, metsitetty tutkimusmetsäalue on osoitettu merkinnällä M-1, maa- ja metsätalousalue,
joka on tutkimusmetsäkäytössä.
Kaavan esittämä rakentaminen sijoittuu Husulanmäen alueelle. Tutkimusaseman päärakennus (toimisto- ja
asuintilaa) säilytetään (sr). Navetta (karjarakennus) esitetään purettavaksi (ks. kohta 5.4.1.1). Pieni
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aittarakennus siirretään rakennuspaikan sisällä. Husulamäen olemassa olevaa rakennuskantaa täydennetään
yhteispihan ympärillä neljällä 2-kerroksisella pitkänomaisella rakennusmassalla. 12 erillispientalotonttia
sijoittuu tämän kokonaisuuden ulkokehälle.
Valtaosa ympäröivistä metsäalueista jää lähivirkistysalueeksi VL tai VL/s.
Rannassa virkistysalueen keskellä sijaitseva sauna hyödynnetään asukkaiden yhteiskäytössä. Lapinjärven
rantaan, rantasaunan läheisyyteen varataan alue laituripaikkojen rakentamiseen.
Pentinkulmantien varressa sijaitseva rivitalo varustetaan merkinnällä AP.

Husulanmäen alueillustraatio, Hanna Jahkonen.
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5.1.1 Mitoitus
Alueelle muodostuu uutta rakennusoikeutta 2 560 k-m2, joka sijaitsee kaikki A-alueilla. Kaiken kaikkiaan
rakennusoikeutta on alueella 3 250 k-m2.
5.1.2 Liikenne
Valmisteluvaiheen aikana Uudenmaan ELY-keskus on todennut, että Husulantien nykyistä liittymää valtatie
6:lle ei voi käyttää jatkossa ajoneuvoliikenteelle. Liittymä tullaan varustamaan puomein/pollarein ja se on
jatkossa ainoastaan kevyen liikenteen ja hälytysajoneuvojen käytössä. Tämä tarkoittaa, että Husulanmäen
tulevat asukkaat käyttävät autoillessaan valtatie 6:n Ingermaninkylän liittymää ja jatkavat siitä
Latokartanontien ja Pentinkulmantien kautta Husulantielle. Tämä pidentää ajoetäisyyttä Kirkonkylän
palveluiden äärelle noin kahdella kilometrillä.
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Suunnitelma, johon kaava pohjautuu, on suunnittelultaan ja tavoitteiltaan kunnianhimoinen. Tarkemmat
rakentamistapaohjeet ovat asemakaavan liitteenä 5 ja liitetään myös tontinluovutusehtoihin.

5.3 ALUEVARAUKSET
5.3.1 Korttelialueet
Kortteli 1 on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi AP. Rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuusluku
e=0,085 on määritelty olemassa olevien rakennusten mukaan. Kortteli 2, jossa sijaitsee vanha tutkimusaseman
päärakennus, on alkuperäisen käyttönsä mukaisesti saanut merkinnän AL, asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialue. Rakennus on suojeltu (sr: suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien
korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne säilyy.
Museoviranomaiselta on pyydettävä lausunto rakennusluvan hakemisen yhteydessä.). Kortteli 3 on asumista
palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH) ja siihen sisältyy olemassa oleva saunarakennus sekä uusi
yhteiskäyttörakennus. Tähän kortteliin sisältyy myös yhteiskäyttöinen sisäpiha. Rannassa, virkistysalueen
keskellä on olemassa olevan saunarakennuksen mukaisesti varattu yhteiskäyttöön varattu alue.
Korttelit 4, 5 ja 6 on merkitty AP-1-alueeksi, (asuinpientalojen korttelialue). Alueelle voidaan rakentaa
rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja (omakotitaloja) asumistarkoituksiin. Korttelialueelle
voidaan sijoittaa myös yksi 2-kerroksinen yhteiskäyttörakennus, jonka alakerrassa on autotallit ja yläkerrassa
on ympäristöhäiriötä tuottamatonta työtilaa tai asuntoja. AP-1-alueella saa tontille tai rakennuspaikalle yhtä
erillispientaloa kohden rakentaa lisäksi enintään 15 m2 kevytrakenteisen lisärakennuksen sekä 15 m2
vajarakennuksen.
5.3.2 Muut alueet
Kaavaan sisältyy virkistysalueita VL/s, maisemallisesti arvokasta peltoaluetta MA sekä tutkimusmetsäkäytössä
olevaa maa- ja metsätalousaluetta M-1. Husulanmäen kasvillisuus, erityisesti puusto on hyvin monimuotoista.
Lähes kaikki virkistysalueiden luontotyypit on luontoselvityksessä todettu paikallisesti arvokkaiksi joten se on
suurimmaksi osaksi saanut merkinnän VL/s, jossa alueen luonnontilaisuus on säilytettävä. Alueella saa
suorittaa virkistyskäytön turvallisuuteen liittyviä ja muita pieniä maisemanhoidollisia toimenpiteitä. Tämän
lisäksi alueen itäpuolella on luontoselvityksessä havaittu olevan luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisia liitooravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-oravan elinympäristöä heikentävien toimenpiteiden tekeminen
on kielletty kaavakarttaan merkityllä alueella (luo). Osa virkistysalueesta on edelleen Metsähallituksen
omistuksessa ja Luonnonvarakeskuksen käytössä (LV-1). Alueella saa tehdä Luonnonvarakeskuksen voimassa
oleviin kenttäkokeisiin liittyviä harvennushakkuita ja muita metsänhoitotöitä.
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Virkistysalueeseen sisältyy Husulantien puolivaiheilla oikealla puolella sijaitseva vanha lato, jota voi hyödyntää
virkistyskäyttöä palvelevaan tarkoitukseen. Vaihtoehtoisesti sen paikalle saa rakentaa tuota virkistyskäyttöä
palvelevan rakennuksen.
MA-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas viljelymaisemakokonaisuus tulee säilyttää ja ympäristön tilaan
vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on huolehdittava siitä, ettei alueen maisemallisia arvoja heikennetä.
Alueelle sallitaan pienimuotoinen olemassa oleviin rakennuksiin ja maisemaan sopeutuvien
maatalousrakennusten sijoittaminen.

5.4 HULEVEDET
Pihojen ja yhteistilojen pinnoitteissa tulee suosia vettä läpäiseviä ratkaisuja. Kiinteistöjen hulevedet
imeytetään tonteilla. Yleisillä alueilla hulevesiä ei putkiteta vaan käytetään olemassa olevaa ojaverkostoa ja
uusia avo-ojia.

5.5 KAAVAN VAIKUTUKSET
5.5.1 Vaikutukset paikalliseen ympäristöön
5.4.1.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Olemassa olevasta rakennuskannasta päärakennus (asuin- ja toimistotila) suojellaan srmerkinnällä (Suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja
muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne säilyy.
Museoviranomaiselta on pyydettävä lausunto rakennusluvan hakemisen yhteydessä.). Alueelle
määritellään käyttötarkoitukseksi nykyisen käytön mukainen AL (Asuin, liike- ja
toimistorakennusten korttelialue).
Kaavaehdotuksen pohjana toimineessa Hanna Jahkosen diplomityössä esitetään, että
Husulanmäellä sijaitseva navetta (karjarakennus, ks. luku 3.1.3) siirretään rajaamaan
suunnitelman ydinaiheena toimivan yhteispihan länsilaitaa. Tarkempi tutkimus on paljastanut
rakennuksen lauta- ja rankarunkoiseksi ja sen siirtäminen olisi teknisesti vaativaa ja myös
kustannuksiltaan huomattavaa. Rakennuksen jättäminen nykyiselle paikalleen estäisi
käytännössä suunnitelman toteutumisen, koska kaksi asuinpientalotonttia jäisi hyödyntämättä ja
alueellinen idea yhteisrakennusten rajaaman sisäpihan ympärille ryhmittyvistä pientaloista jäisi
toteutumatta. Alueen toteutettavuuden kannalta on kaavaehdotuksessa päädytty purkamaan
olemassa oleva rakennus ja korvaamaan se kaupunkikuvallisesti vastaavalla uudisrakennuksella.
Pihan itälaidalla sijaitseva pieni aittarakennus on kaavaehdotuksessa merkitty siirrettäväksi noin
15 m pohjoisemmaksi niin ikään sisäpihaa rajaavan yhteiskäyttötilan alta. Hirsirakenteisen aitan
siirtämistä voi pitää teknisesti ja taloudellisesti järkevänä ja sen säilyminen on olennaista alueen
identiteetin ja viihtyvyyttä luovien aikakerrostumien kannalta.
5.5.1.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavan mukainen rakentaminen keskittyy Husulanmäellä eteläisintä korttelia lukuun ottamatta
joko jo rakennetulle alueelle tai luontotyypille, jota ei ole luontoselvityksessä merkitty erityisen
arvokkaaksi. Alueen rakentaminen on keskitettyä ja tonttikoot pieniä. Valtaosa alueesta
säilytetään lähes luonnontilaisina lähivirkistysalueina. Lisäksi tämän kaavaselostuksen
toteuttamisohjeissa suositellaan rakentamattomien tontinosien jättämistä luonnontilaisiksi.
29

Husulanmäen rakentaminen lisää alueen metsien virkistyskäyttöä. Liikkuminen pyritään
rajaamaan määritellyille ulkoilureiteille.
5.5.1.3 Muut vaikutukset
Pentinkulmantien ajoneuvoliikenne tulee lisääntymään Husulanmäen rakentamisen myötä.
5.5.2 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 25 §) mukaan asemakaavan selostuksessa on esitettävä selvitys
kaavan suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, mikäli asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei
ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Koska tämä asemakaava poikkeaa voimassa olevasta osayleiskaavasta, tämä
selvitys sisällytetään kaavaselostukseen soveltuvin osin.
VAT: Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja
tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja
yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle
asuntotuotannolle.
Asemakaava toteuttaa valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta. Husulanmäen rakentaminen lisää
Lapinjärven vetovoimaa asuinpaikkana ja sillä on potentiaalia parantaa yritysten sijoittumista alueelle. Esitetty
rakentaminen monipuolistaa Lapinjärven asuntorakennetta ja rakentaa kunnan imagoa
ympäristöystävälllisenä ja perinteitä kunnioittavana asuinpaikkana.
VAT: Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä.
Asemakaava toteuttaa valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta. Alueelle esitetty kiertotalousperiaatteiden
mukainen elinkaarivaikutuksiltaan alhainen, keskitetty puurakentaminen tukee vähähiilisyyden ja
resurssitehokkaan yhdyskuntakehityksen tavoitetta.
VAT: Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden
kehittämistä.
Asemakaava toteuttaa valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta. Husulanmäen asuinalueelta on toimivat
joukkoliikenneyhteydet Helsingin ja Kouvolan suuntaan. Alueelta on myös erillinen kevyen liikenteen yhteys
Kirkonkylälle.
VAT: Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä
ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri
liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara ja
henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.
Husulanmäen asuinalueen sijainti valtatie 6:n läheisyydessä tukee valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteen
toteutumista ja mahdollistaa tulevaisuuden liikennemuotojen hyödyntämisen alueen tarpeisiin.
VAT: Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen
sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
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Asemakaava toteuttaa valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta. Kaavalla ei ohjata rakentamista
tulvariskialueille.
VAT: Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Melun tai huonon ilmanlaadun aiheuttamia haittoja ei ole havaittu kaava-alueella.
VAT: Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen
turvaamisesta. Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten
yhteyksien säilymistä. Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä
viheralueverkoston jatkuvuudesta.
Kaavan alueeseen ei sisälly valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä tai luonnonperinnön arvoja.
Suunnitelma jättää valtaosan Husulanmäen metsäalueista lähes luonnontilaisiksi virkistysalueiksi.
VAT: Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.
Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä
saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.
Kunta on alusta asti määrätietoisesti kehittänyt Husulanmäen aluetta kestävän kehityksen ja kiertotalouden
periaatteiden mukaisena. Rakennusten julkisivujen ja rungon tulee olla puuta, mikä tukee hiilineutraaliuden
toteutumista. Rakentamisen materiaalivalinnoissa tulee ottaa huomioon resurssiviisaus. Katujen ja muiden
ulkotilojen pinnoitteissa suositaan vettä läpäiseviä ratkaisuja. Valtaosa alueesta säilytetään lähes
luonnontilaisena virkistysalueena. Suunnitelma mahdollistaa runsaat yhteiskäyttötilat. Kaavaan sisältyvä MAalue tukee Lapinjärven maatalousvaltaisen kulttuurin ja maatalouteen liittyvien elinkeinomahdollisuuksien
säilymistä.
5.5.3 Kaavan suhde maakuntakaavaan
Kaava-alue on pääosin maakuntakaavan ns. valkoista aluetta. Kaavan Helsingin seudun ulkopuolisia valkoisia
alueita koskevassa kehittämissuosituksessa todetaan, että alue, jolle maakuntakaavakartalla ei ole osoitettu
erityistä käyttötarkoitusta, on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien
sivuelinkeinojen käyttöön ja että alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava
taajamatoimintojen alueelle ja kyliin. Suosituksessa todetaan kuitenkin myös, että yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.
Kun aluesuunnitelmaa tarkastellaan suhteessa Lapinjärvelle tyypilliseen hajanaiseen, erillisistä kylistä
koostuvaan yhdyskuntarakenteeseen, Husulanmäki sijaitsee selkeästi päätaajaman palveluiden piirissä ja
tukee näin ollen näiden palveluiden säilymistä. Vuonna 2004 kaavoitettu Sjökullan asuinalue on muutaman
sadan metrin päässä, samoin Ingermaninkylän nauhamainen taajama. Husulanmäen alue on erillinen
metsäsaareke, jonka keskellä on 1930-luvulta lähtien sijainnut Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusasema
rakennuksineen. Alueen virkistyskäyttö on tähän asti ollut vähäistä. Suunnitelman mukainen pienimuotoinen
rakentaminen kunnioittaa olemassa olevaa ympäristöä ja aktivoi alueen virkistyskäyttöä. Julkisen liikenteen
yhteydet Helsingin ja Kouvolan suuntaan ovat alueelta hyvät, paikallista julkista liikennettä ei Lapinjärvellä
käytännössä ole. Kevyen liikenteen yhteydet ovat Kirkonkylän suuntaan erinomaiset. Alueella on jo nyt kunnan
vesi- ja viemäriliitäntä ja sitä tullaan hyödyntämään uuden rakentamisen yhteydessä.
Husulanmäen suunnitelma on kunnianhimoisesti laadittu ja kunta pyrkii sen kautta profiloitumaan
houkuttelevana asuinpaikkana uusille asukkaille. Husulanmäen rakentuminen nykyisen suunnitelman
mukaiseksi resurssiviisaaksi, yhteisölliseksi ja arkkitehtonisesti uutta maaseutuasumista hahmottelevaksi
asuinalueeksi on paikallisesti ja kenties laajemmassakin tarkastelussa merkittävää.
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5.5.4 Vaikutukset arvioituna yleiskaavan sisältövaatimuksin
Husulanmäelle suunniteltu asuntorakentaminen poikkeaa alueen oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa
osoitetusta alueen pääkäyttötarkoituksesta (maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)). Tässä luvussa arvioidaan
kaavaratkaisun vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä luetelluin yleiskaavaa laadittaessa huomioon
otettavin asiakohdin siinä laajuudessa kuin yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus edellyttävät.
1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
Voimassa olevassa osayleiskaavassa (2002) on Husulanmäen kohdalla selvitysalue-merkintä (se), jonka
maankäyttö vaatii erillisen osayleiskaavan laatimisen. Tämä asemakaava vastaa tuohon tarpeeseen.
Selvitysalue-merkintä juontanee juurensa siitä, että osayleiskaavan laatimisen aikaan Husulanmäen alue oli
vielä Metsähallituksen omistama ja siellä toimi metsäntutkimusasema. Kun Metsähallitus oli
keskittämistoimiensa vuoksi valmis luopumaan alueesta vuonna 2014, kunta osti sen kasvattaakseen
tonttimaan tarjontaa ja kehittääkseen kestävän kehityksen mukaisen, asukkaita kunnan ulkopuolelta
houkuttelevan asuinalueen.
Husulanmäen alueella on koko metsäntutkimusaseman ajan asuttu (ks. luku 3.1.3). Suunnitelma esittää
alueelle pienimuotoista rakentamista joka käsittää 12 pientaloa yhteistiloineen jolloin tulevia asukkaita olisi
todennäköisesti 30-40. Tontit ovat kooltaan pieniä, 500 – 1 700 m2 ja ne on ryhmitelty jo käytössä olevan
piha-alueen ympärille.
Lapinjärvi koostuu kahdestatoista ympäri kunnan aluetta (340 km2) levittäytyneestä kylästä, joista osa
sijaitsee varsin kaukana keskustaajamasta. Suhteessa paikallisiin olosuhteisiin etäisyys Husulanmäeltä
Kirkonkylälle (autolla 5 km, kävellen tai pyöräillen 2,5 km) on kohtuullinen ja Kirkonkylän palvelut ovat helposti
saatavilla. Vuonna 2004 kaavoitettu Sjökullan asuinalue on muutaman sadan metrin päässä, samoin
Ingermaninkylän nauhamainen taajama ja Husulanmäen alueen voi katsoa täydentävän tätä kokonaisuutta.
2. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
Husulanmäen alue liittyy luontevasti olemassa olevaan infrastruktuuriin sekä ajoneuvo- ja kevyen liikenteen
yhteyksiin Lapinjärven Kirkonkylälle. Julkisen kaukoliikenteen yhteydet ovat Lapinjärven mittakaavassa hyvät.
Kirkonkylässä ja Siviilipalveluskeskuksen alueella käytössä olevan kaukolämpöverkon tuominen
Husulanmäelle on todettu kaavan valmisteluvaiheen aikana kannattamattomaksi. Vesi- ja viemäriverkosto
ulottuu alueelle ja tuleva rakentaminen tullaan liittämään sen piiriin. Alueen välittömään läheisyyteen
Husulan- ja Pentinkulmantien varteen on äskettäin sijoitettu uusi sähkömaakaapeli. Alue on mahdollista liittää
valokaapeliverkkoon.
3. Asumisen tarpeet ja palvelujen saatavuus
Husulanmäelle suunniteltu asuminen tukeutuu Kirkonkylän paikallisesti kattaviin palveluihin (ks. kohta 3.1.7).
Liikenteelliset yhteydet isompiin keskuksiin ovat paikallisesti arvioituna hyvät sekä omalla autolla, kävellen tai
polkupyörällä, että joukkoliikenteellä.
4. Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja
jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta
kestävällä tavalla.
Lapinjärven Kirkonkylän kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi huomattava lisärakentaminen tai
kylärakentamisen tiivistäminen ei ole mahdollista (ks. yleiskaavaote alla). Kirkonkylällä on joitain kunnan
omistuksessa olevia, asumiseen soveltuvia tontteja ja ne halutaan varata ikääntyneille suunnattuun kunnan
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vuokra-asuntorakentamiseen. Lapinjärven kunta on kehittänyt eri yhteistyötahojen kanssa tähän
tarkoitukseen erityisen talotyypin, Lapinjärvitalon.

Kirkonkylää rajaavat suojellut peltoaukeat ja valtatie 6, ote osayleiskaavasta 2002

Husulanmäen rakentamisen vaikutus joukkoliikenteen järjestelyihin on pienen asukasmäärän vuoksi
minimaalinen. Paikallista joukkoliikennettä ei käytännössä koulukyytejä lukuun ottamatta ole eikä ole
taloudellisesti realistista odottaa sitä tulevaisuudessa. Kuten aiemmin todettiin, kaukoliikenteen yhteydet
pääkaupukiseudun ja Kouvolan suuntaan ovat melko hyvät ja Husulanmäen tuleva rakentaminen tukee niiden
kannattavuutta.
Husulanmäeltä johtaa Kirkonkylälle ja valtatie 6:n suuntaan erillinen, hyväkuntoinen kevyen liikenteen väylä.
Ajonopeudet Husulan- ja Pentinkulmantiellä ovat matalia (30 km/h ja 40 km/h) ja kevyt liikennöinti näillä
väylillä on suhteellisen turvallista. Husulanmäen rakentamisen myötä ajoneuvoliikennöinti näillä väylillä tulee
33

lisääntymään jonkin verran. Husulan- ja Pentinkulmantien asfaltointi parantaisi luonnollisesti sekä ajoneuvoettä kevyen liikenteen kulkua.
Alueella on jo olemassa olevat ja tarkoituksenmukaiset energia-, vesi- ja jätehuoltojärjestelyt (ks. kohta 2).
Yksityisautoilu on Lapinjärven kaltaisessa ympäristössä paikallisjoukkoliikenteen puuttuessa käytännössä
lähes välttämättömyys. ja Husulanmäellä tullaan kannustamaan kestävän kehityksen mukaisen autoilun
mahdollistaviin ratkaisuihin. Esitetty rakennettu ympäristö tukee esimerkiksi sähköllä toimivien
yhteiskäyttöautojen järjestämistä asukkaiden käyttöön. Husulanmäen alue tulee kesällä 2018 tehdyn
markkinatutkimuksen mukaan houkuttelemaan ekologisesta rakentamisesta ja asumisesta kiinnostuneita
asukkaita, joten näillä ratkaisuilla on käytännössä mahdollisuudet toteutua.
5. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
Asemakaavassa esitetty suunnitelma tukee yhteisöllisyyden rakentumista Husulanmäen alueelle. Tämän voi
katsoa lisäävän koettua ja reaalista turvallisuutta. Rakennusten ekologisuus, suunnittelun laatu ja asumisen
sijoittuminen virkistysalueen keskelle tukee terveellisyyttä. Ehdotettujen talotyyppien variaatiot 80 m2
yhdelle tai kahdelle henkilölle suunnatusta tyypistä 150 m2 perheasumiseen soveltuvaan talotyyppiin tukevat
iältään ja perherakenteeltaan erilaisten väestöryhmien hakeutumista alueelle.
6. Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
Husulanmäen suunnitelman laatimisen yksi tavoite on ollut houkutella asukkaita Lapinjärven ulkopuolelta.
Markkinatutkimuksen mukaan tässä tavoitteessa on onnistuttu ja alue kiinnostaa erilaista osaamista omaavia
ihmisiä. Kunta on viime vuosina eri hankkeiden kautta profiloitunut mm. ihmisläheisyyteen,
muistiystävällisyyteen, kiertotalouteen sekä hyvinvointiin ja näillä hankkeilla on potentiaalia houkutella
alueelle edelläkävijäyrityksiä. Laadukkaan asuinympäristön tarjoaminen mahdollistaa eri alojen osaajien
houkuttelemisen kunnan alueelle, mikä vaikuttaa positiivisesti nykyisiin ja Lapinjärvelle sijoittumista
harkitseviin yrityksiin.
7. Ympäristöhaittojen vähentäminen
Alueen rakentamisella ei ole merkittäviä ympäristöhaittoja.
8. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
Suunnitelma perustuu tilallisesti Husulanmäen olemassa olevaan rakennuskantaan ja hakee siitä myös
inspiraation alueelle sijoitttuviin uusiin rakennuksiin. Olemassa olevat rakennukset on pyritty säilyttämään
niiltä osin kuin se on suunnitelman toteutumisen kannalta mahdollista. Kaavaan sisältyvät laajat, lähes
luonnontilaiset virkistysalueet ja säilytettävä maisemallisesti arvokas peltoaukea tukevat paikallisten
maisemallisten ja luonnonarvojen säilymistä asemakaava-alueella.
9. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
Kaavaan sisältyy 7,6 ha lähivirkistysalueita, mikä riittää palvelemaan myös asemakaava-alueen ulkopuolisia
ulkoilijoita.
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5.6 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT
Alueella ei ole havaittu muita häiriötekijöitä kuin valtatie 6:lta kantautuva liikennemelu. Uudenmaan ELYkeskus toteaa kaavaluonnoksesta jättämässään lausunnossa, että " Melun suhteen alue näyttää olevan
hallinnassa. Lähimmillään alue on n. 150 m etäisyydellä tiestä ja siinä 55 dB ylittynee niukasti. Alue, johon on
suunniteltu asumista, on kuitenkin huomattavasti kauempana ja mäen katveessa, joten ohjearvot täyttyvät
varmuudella tämän asuntojen sijoitteluperiaatteen toteutuessa."

5.7 KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET
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5.8 NIMISTÖ
Asemakaavalla ei muodostu uutta nimistöä.
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 TOTEUTTAMISOHJEET
Tarkemmat toteuttamisohjeet tullaan esittämään tontinluovutusehdoissa.

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS
Kunta aloittaa alueen katujen ja infrastruktuurin toteuttamisen vuoden 2019 aikana. Rakennusten
toteuttaminen riippuu tonttikysynnästä - kunta myy tontit yksityisille rakentajille tai
ryhmärakennuttamisporukalle. Myös aluerakentamiseen perustuva ratkaisu voi tulla kysymykseen. Kunnan
tavoite on saada toteutettu alue vastaamaan laadullisesti tässä selostuksessa ja liiteasiakirjoissa kuvattua
suunnitelmaa.
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