KAAVALUONNOS, INGERMANINKYLÄN HUSULANMÄKI
Lapinjärven kunta 16.1.2018

Näkymä yhteispihan puolelta

Tässä kaavaluonnoksessa esitellään Lapinjärven Ingermaninkylän Husulanmäen alueen
kaavoituksen lähtökohtana oleva Hanna Jahkosen aluesuunnitelma vuodelta 2017.
Tarkemmat tiedot hankkeen taustasta löytyvät kaavaluonnosmateriaaliin sisältyvästä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

SUUNNITTELUALUE
Yleistä:

Husulanmäki:

Suunnittelualue sijoittuu Lapinjärven eteläpuolelle
Ingermaninkylään, reilun kahden kilometrin päähän
kirkonkylästä ja on kooltaan noin 30,5 ha. Alue
rajautuu pohjoissivultaan Lapinjärveen, lännessä
rakenteilla olevaan Latokartanon 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.

Kunnan omistuksessa oleva Husulanmäki,
johon tässä luonnoksessa keskitytään,
poikkeaa maastonmuodoiltaan selvästi muusta
suunnittelualueesta. Alueella sijaitsee muutama
pääosin 1930-luvulla peräisin oleva, Metsähallituksen
rakennuttama puinen rakennus, jotka muodostavat
alueen keskelle, kahden korkeamman mäen väliin, ehyen
pihapiirin. Mäkien korkeimmat kohdat sijoittuvat noin
15 metriä järvenpinnan yläpuolelle. Husulanmäki on
kauttaaltaan hyvin metsäistä aluetta, jolle tuo lisäarvoa
Metsäntutkimuslaitoksen pitkään jatkunut toiminta
(metsänhoito, koeistutukset) alueella.

Husulanmäen länsipuolinen osa suunnittelualuetta on
loivasti luoteeseen ja kohti järveä viettävää sekametsää
sekä koeistutettua entistä peltomaata. Suunnittelualueen
lounais- ja eteläosan peltoaukea on määritelty vuodelta
2002 peräisin olevassa Ingermaninkylän, Kirkonkylän
ja Vasarankylän osayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaksi viljelymaisemakokonaisuudeksi, joka
tulee säilyttää rakentamattomana. Nämä alueet onkin
tarkoitus säilyttää entisellään.

Pohjoisessa ja idässä aluetta rajaa Lapinjärvi kauniine
maisemineen, ja kaakossa metsäalue. Rantaviivaa
Husulanmäen alueella on yhteensä n. 200-300
metriä. Luoteessa aluetta rajaa valtion omistama
metsäkaistale ja lähempänä Latokartanoa on jonkin
verran maatalousasutusta. Alueelle saavutaan etelästä.
Tie johtaa alueen keskellä sijaitsevalle pihalle, alueen
vanhojen rakennusten äärelle ja jatkuu pihalta järven
rannalle kapeana metsätienä.

Kaavaehdotuksen suunnittelualue, Husulanmäki erottuu metsäisenä alueena koillisnurkassa
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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.

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
Maastonmuodot
Maastonmuodot
1:4000

Puusto ja kasvillisuus:
Metsäntutkimuslaitoksen pitkään jatkunut tutkimustyö
suunnittelualueella näkyy puuston ja kasvillisuuden
monipuolisuutena. Vaikka alue on suhteellisen pieni, se
pitää sisällään useita erilaisia metsäalueita ja puulajeja.
Puuston
38 ja kasvillisuuden mukaan tontin voi ajatella
jakautuvan kolmeen eri osaan, jotka rajautuvat tontin
keskellä kulkevaan metsätiehen.
Alueen itäpuolella on pääosin vanhaa ja korkeaa kuusimetsää. Rannan läheisyydessä metsäalueet ovat hyvin
hoidettuja ja harvennettuja. Lännenpuoleisella mäenrinteellä kasvaa lähinnä korkeaa männikköä, minkä
johdosta mäen päältä on hyvät näkymät ympäröiville
peltoaukeille, mutta myös piha- alueen puolelle. Pohjoispuolella on pääosin koivikkoa, mutta myös muutamia
yksittäisiä, vanhoja mäntyjä. Tontin pohjoisrajan ja järven rannan välinen alue on valtion omistuksessa olevaa
kaunista koivumetsää. Lisäksi alueella on useita kymmeniä eri arvopuulajeja, jotka sijoittuvat lähinnä tontin
läpi kulkevan tien reuna-alueille. Arvopuut on istutettu
pääosin puuryhmiksi. Saapumistien varressa kasvaa korkeita kuusia tien molemmin puolin. Tontin lounaisreunassa, hiekkatien varressa, aluetta rajaa matala kuusirivi.
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Puusto ja kasvillisuus:
Metsäntutkimuslaitoksen pitkään kestänyt tutkimustyö
suunnittelualueella näkyy puuston ja kasvillisuuden monipuolisuutena. Vaikka alue on suhteellisen pieni, se pitää
sisällään useita erilaisia metsäalueita ja puulajeja. Puus-
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kuusimetsää. Rannan läheisyydessä metsäalueet ovat hyvin hoidettuja ja harvennettuja, ja siten myös hyvin kauniita. Lännenpuoleisella mäenrinteellä kasvaa lähinnä
korkeaa männikköä, minkä johdosta mäen päältä on hyvät näkymät ympäröiville peltoaukeille, mutta myös piha-alueen puolelle. Pohjoispuolella on pääosin koivikkoa,
mutta myös muutamia yksittäisiä, vanhoja mäntyjä. Tontin pohjoisrajan ja järven rannan välinen alue on valtion
omistuksessa olevaa kaunista koivumetsää. Lisäksi alueella on useita kymmeniä eri arvopuulajeja, jotka sijoittuvat lähinnä tontin läpi kulkevan tien reuna-alueille. Arvopuut on istutettu pääosin puuryhmiksi. Saapumistien
varressa kasvaa korkeita kuusia tien molemmin puolin.
Tontin lounaisreunassa, hiekkatien varressa, aluetta rajaa
matala kuusirivi. (Lapinjärven kunta 2015.)
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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. Vaikka
järvi on pinta-alaltaan suhteellisen iso, sen keskisyvyys
40 kaksi metriä – vesi lämpenee keväällä nopeasti
on vain
jolloin uiminen on miellyttävää, mutta loppukesästä järvivettä koettelevat leväongelmat. Järvi ja sen hoito on jo
pitkään ollut kunnan huolenaiheena. (Paavilainen 2008,
s.35.) Vaikka järvi ei toiminnallisesti ole kovin arvokas,
on sillä suuri maisemallinen arvo. Järven ympäri kulkeva virkistysreitti, 6-tien läheisyys sekä Kirkonkylän ja
uuden asuinalueen sijoittuminen järven äärelle tekevät
siitä myös kunnalle merkittävän kiintopisteen.
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.
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Rakennukset:
Alueella on jo ennestään muutamia rakennuksia, jotka
on rakennettu pääosin 1930-luvulla, ja osa 1950- ja
1980-luvulla. Tontin keskelle, kahden rinteen väliselle
3.3 Rakennukset
tasaisemmalle alueelle
sijoittuvat päärakennus (1), navetta (2), aitta (3) ja sauna (4). Yhdessä ne muodostavat
rauhallisen, puuston ja maastonmuotojen suojaaman
piha-alueen, joka toimii alueen kiintopisteenä. Järven
rannalle sijoittuu
rantasauna (6) (“metsäkämppä”) ja
Alueella on jo ennestään muutamia rakennuksia, jotka on
saapumistien varrelle
vanha lato (5). Rakennukset ovat
rakennettu pääosin 1930-luvulla, ja osa 1950- ja 1980-lutähän asti olleet Metsäntutkimuslaitoksen käytössä, paitvulla. Tontin keskelle, kahden rinteen väliselle tasaisemsi lato, jota on vuokrattu ulkopuoliselle kuivauskäyttöön.
malle alueelle sijoittuvat päärakennus (1), navetta (2), aitNykyään sekä tontti että sen rakennukset ovat kunnan
ta (3) ja sauna (4). Yhdessä ne muodostavat rauhallisen,
omistuksessa, mutta
toistaiseksi niitä vuokrataan vielä
42
puuston ja maastonmuotojen suojaaman piha-alueen,
Metsäntutkimuslaitokselle. Tontin välittömässä läheisyyjoka toimii alueen
kiintopisteenä.
rannalle sijoitdessä muita rakennuksia
on hyvin
vähän.Järven
Naapuritontiltuu rantasauna
(6) (“metsäkämppä”)
ja saapumistien varle sijoittuu yksityinen
rivitalo
(7).
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relle vanha lato (5). Rakennukset ovat tähän asti olleet
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saunan ja rantasaunan
julkisivuissa hirret muodostavat
yksityinen rivitalo (7). (Lapinjärven kunta 2011.)
vahvan vaakasuuntaisen
elementin.
Kaikki 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.
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SUUNNITELMA
Periaatteet:
Suunnitelma on kietoutunut kolmen pääteeman - luonto, yhteisö ja perinne - ympärille. Työn tavoitteena
on ollut alueen arvokkaiden metsäalueiden tuominen
osaksi uutta suunnitelmaa sekä alueen monimuotoisuuden heijastuminen rakentamiseen. Alueella vallitsevat
luonnonolosuhteet ovat vaikuttaneet suunnitelmaan
aluesuunnitelman tasolla.
Kuntana Lapinjärvi on ihmislähtöisyyttä tavoitteleva ja
yhteisöä kunnioittava, mikä on inspiroinut työn toisen pääteeman. Tavoitteena on luoda hyvät olosuhteet
vahvan yhteisön ja hyvän ilmapiirin syntymiselle uudella
asuinalueella. Parhaimmillaan yhteisön muodostumista
tukeva asuinalue tarjoaa myös turvaa, lisää asukkaiden
välistä vuorovaikutusta sekä alueen vetovoimaisuutta.
Alueen vanhasta rakennuskannasta kumpuava nostalgia,
vahva materiaalisuus ja rikas detaljiikka luovat ajallisia
kerrostumia ja kertovat alueen menneisyydestä – vanhat
rakennukset ovat merkittävä osa alueen identiteettiä ja
tekevät paikasta omalaatuisen. Olemassaolevan rakennuskannan hyödyntäminen osana uutta suunnitelmaa
on ollut keskeinen tavoite suunnitteluprosessin alusta
asti, ja on ajan myötä tullut yhä vahvemmaksi osaksi
uutta suunnitelmaa. Perinteen yhdistäminen nykyrakentamiseen muodostaa työn kolmannen pääteeman.

Uusi aluesuunnitelma Husulanmäelle perustuu tähän
perinteeseen ja on saanut paljon vaikutteita vanhoista
maalaispihoista, niiden tunnelmasta, mittakaavasta sekä
suhtautumisesta ympäröiviin luonnonolosuhteisiin.
Vaikka pinta-alansa puolesta tontti tarjoaakin mahdollisuuden laajemman asuinalueen rakentamiseen ja isojen
pientalotonttien kaavoittamiseen, on suunnitelmassa
pyritty luomaan luomaan melko tiivis ja yhtenäinen
asuinalue. Asuinalueen sijoittaminen tiiviiksi kokonaisuudeksi tehostaa alueen käyttöä ja rakentamista, sekä
antaa vanhoille, arvokkaille metsäalueille niiden ansaitseman tilan.
Sen sijaan, että alueen vanha pihapiiri jätettäisiin oman
onnensa nojaan ja uusi asuinalue sijoitettaisiin kauemmas vanhoista rakennuksista, on uudet rakennukset sijoitettu vanhan pihapiirin äärelle. Tavoitteena on tiukan
suojelun sijaan vanhojen rakennusten aktiivinen hyödyntäminen, ja siten myös niiden arvostuksen lisääminen. Vanha pihapiiri täydentyy uusilla rakennuksilla ja
muodostaa alueen keskipisteen, joka toimii asukkaiden
yhteisenä piha-alueena.
Tiiviissä asuinalueessa yhdistyvät työn kolme pääteemaa. Asuinalueen sijoittuminen vanhan pihapiirin
äärelle antaa paitsi tilaa luonnonmukaisille metsäalueille, myös tukee asukkaiden välistä vuorovaikutusta sekä
maaseudun perinteen ja nykyaikaikaisen rakentamisen
yhdistämistä.

Maaseudulla luonto on perinteisesti ollut valta-asemassa ja tarjonnut lähes kaiken tarvittavan – elinkeinon,
ravinnon ja paikan, jossa asua. Maatilat taloryhmineen
on sijoitettu usein monipuolisten luonnonolosuhteiden
äärelle.

Rantaan johtavaPihalta
tie rantaan johtava tie
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Metsäalueet
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Ymp

Ympäröivät metsä- ja ranta-alueet tarjoavat viihtyisän
virkistysalueen kaikkien kuntalaisten yhteiseen käyttöön. Saapumistien varressa oleva vanha lato on suunnitelmassa ehdotettu myös otettavan julkiseen käyttöön.
Rakennus voisi toimia kesäaikaan esim. kahvilana ja
pysähtymispaikkana alueen ohi ajaville autoilijoille, ja
siten tarjota mahdollisuuden myös alueen ulkopuolisille
tutustua alueen historiaan ja tulevaisuuteen.
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Uusi asuinalue, ranta-alueet sekä lato linkittyvät toisiinsa niiden välille sijoittuvien metsäalueiden kautta.
Alueelle voidaan tehdä esim. vanhalta ladolta järven
rantaan johtavia metsäreittejä vanhan puuston lomassa,
mutta muuten metsäalueet on tarkoitus jättää mahdollisimman luonnonmukaisiksi.
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Rakennettavuuden kannalta tontin ranta-alueet ovat
vaativia. Rantojen käyttöä voidaan aktivoida pienimuotoisella lisärakentamisella (esim. uimalaituri, savusauna
tai venevaja), mikä tukee myös järven asemaa maisemallisesti arvokkaana elementtinä. Rantoja tulee kuitenkin
siistiä ja kasvillisuutta harventaa huomattavasti alueen
viihtyisyyden lisäämiseksi. Rantasaunaa voidaan vuokrata kuntalaisille yhteisesti.
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Ranta-alueet 1:1500
Ranta-alueet

Kauppilan umpipiha

Pihapiirin rakentuminen:
Uuden asuinalueen suunnittelussa on pyritty luomaan
vanhojen maalaistalojen tapaan viihtyisä, selkeästi rajattu ja suojaisa piha-alue, joka toimii asuinalueen keskipisteenä ja asukkaiden yhteisenä kohtaamispaikkana.
Uudet piha- ja asuinrakennukset noudattavat vanhojen
rakennusten mittakaavaa, ja siten sulautuvat yhtenäiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi yhdessä alueen vanhojen rakennusten kanssa.

nimu

Uudet asuinrakennukset sijoittuvat suorakaiteen muotoisen piha-alueen äärelle vapaammin, maastonmuotoja
seuraten, ja muodostavat pienempiä piha-alueita yhteisen pihan ympärille.

ita

o-

en

jen

ksi

jen

na.

es-

ra-

an

Kauppilan umpipiha

tojan seuraten, ja muodostavat pienempiä piha-alueita
yhteisen pihan ympärille.
Kauppilan umpipiha

Alueen vanhat rakennukset säilyte-

Uusiin piharakennuksiin sijoittuu

Uudet asuinrakennukset sijoittuvat

Asuinrakennusten mahdolliset laa-

tään alueen kiintopisteenä, ja ote-

pieniä asuntoja ja asukkaiden kes-

yhteispihan äärelle ikään kuin sitä

jennukset tai tonteille sijoitettavat

taan pääosin asukkaiden yhteiseen

ken jaettavia aputiloja. Yhdessä van-

suojaavaksi kehäksi. Siinä missä yh-

piharakennukset (kts. 5.5 Aitta –

käyttöön. Päärakennus säilytetään

hojen rakennusten kanssa ne luovat

teispihan

sijoitetaan

kompakti lisärakennus) sijoitetaan

kuitenkin nykyisenlaisena – osittain

lähes umpinaisen, selkeästi rajatun

vanhojen rakennusten suuntaisesti,

kunkin pientalon yksityisen pihan

asuinrakennuksena, osittain yhteise-

piha-alueen, joka on asukkaiden yh-

uudet asuinrakennukset sijoitetaan

puolelle, joko osaksi asuinrakennusta

nä työtilana.

teisessä käytössä.

tonteille maastonmuotoja seuraten.

tai itsenäiseksi lisärakennukseksi.

rakennukset
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