PLANUTKAST, HUSULABACKEN, INGERMANSBY
Lappträsk kommun 16.1.2018

Detta planutkast presenterar Hanna Jahkonens områdesplan från 2017, som utgör
utgångspunkt för planeringen av Husulabacken i Lappträsk Ingermansby.
Noggrannare uppgifter om projektets bakgrund finns i det Program för deltagande och
bedömning, som ingår in planutkastmaterialet.

PLANOMRÅDE
Allmänt:

Husulabacken:

Planområdet befinner sig i Ingermansby söder om
Lappträsket, drygt två kilometer från kyrkbyn och
området är cirka 30,5 ha stort. Området gränsar i
norr till Lappträsket, i väster till Sjökulla
bostadsområde och landskapsmässigt värdefulla
åkerområden, i söder till riksväg 6 och i öst till
beskogade åkerområden. Cirka 250 nordväst från
planområdets gräns ligger Lappträsk
civiltjänstcentral.

Husulabacken som ägs av kommunen och vilken
detta utkast avser, avviker till höjdförhållanden
avsevärt från planområdet i övrigt. På området finns
några byggnader i trä från 1930-talet, vilka
Fortstyrelsen har låtit uppföra, vilka bildar en
enhetlig gårdsplan mitt på området, mellan två
kullar. Kullarnas högsta punkter ligger cirka 15
meter över träskets yta. Husulabacken är skogsklädd,
vilket får ett mervärde av Skogsforskningsinstitutets
långvariga verksamhet i området (skogsvård,
planteringar).

Den västra delen av Husulabacken planområde sluttar
svagt mot nordväst och mot träsket, bestående av
blandskog och provplanterad före detta åkermark.
Åkerområdet i sydväst och söder definieras i
delgeneralplanen för Ingermansby, Kapellby och
Norrby från 2002 som kulturhistoriskt värdefullt
odlingslandskap som bör bevaras obebyggt. Avsikten är
att lämna dessa områden vid det nuvarande.
.

I norr och öster avgränsas området av Lappträsket
med sina vackra landskap och i sydost av ett
skogsområde. På Husulabackens område finns det
sammanlagt 200-300 meter strandlinje. I nordost
avgränsas området av en skogsremsa som ägs av
staten och närmare Sjökulla finns det
landsbygdsbebyggelse. Man kommer till området från
söder. Vägen leder till en gårdsplan i områdets mitt,
vid gamla byggnader och vägen fortsätter som en smal
skogsväg från gårdsplanen till stranden.

Planförslagets planområde. Husulabacken är det skogbeklädda området i sydost

Terräng:
Planområdet avviker tydligt från sin omgivning. Vägen
stiger cirka 6 meter från avtaget till gårdsplanen. Mitt på
området finns två högre kullar och den befintliga
gårdsplanen är belägen mellan dessa. Kullarnas högsta
punkter når cirka 15 meter över träskets vattennivå (ca
+25.0). Den östra kullen (+39.9) delar tydligt området –
området till väster bildar ett slutet skogsområde,
medan kullens östra sida öppnar sig i en brant och
svårtillgänglig sluttning mot träskets strand. Kullen
(+42.4) som ligger i väst från gårdsplanen skyddar
gårdsplanen och sluter delvis vyn mot riksvägen och
mot åkern. I norr från gårdsplanen vetter terrängen
flackare mot stranden, vilket öppnar utsikt från
gårdsplanen mot träsket.
Vindförhållanden:
Den rådande vindriktningen är från sydväst
(Meteorologiska institutet 2016), men den kuperade
terrängen och den rikliga växtligheten och det täta
trädbeståndet skyddar områdets centrala delar mot
hårda vindar. Vindförhållandena varierar i områdets
utkanter, särskilt i väster mot åkrarna och i öster mot
träsket. På udden, som omges av träsket åt nästan alla
håll är en mycket blåsig plats.
Trädbestånd och växtlighet:
Skogsforskningsinstitutets långvariga forskningsarbete
på planområdet ger sig till känna genom mångsidigt
trädbestånd och växtlighet. Området innehåller flera
olika skogsområden och trädslag, även om det är
relativt litet. Enligt trädbestånd och växtlighet kan
området delas upp i tre olika delar, som angränsar
till den skogsväg som korsar området.
I områdets östra del finns det i huvudsak högväxt
gammal granskog. I närheten av stranden är
skogarna välskötta och gallrade. I sluttningen åt
väster växer det främst tallskog, varför utsikten från
kullen är god över åkerområdet men också över
gårdsplanen. I norr finns det i huvudsak björkskog,
men också enstaka gamla tallar. Området mellan
områdets norra gräns och stranden består av vacker
björkskog och ägs av staten. Dessutom finns det
tiotals värdefulla trädslag på området, främst längs
vägen som korsar området. De värdefulla trädslagen
har i huvudsak planterats i trädgrupper. Längs
infartsvägen växer det höga granar på båda sidor om
vägen. I sydväst, längs vägen, avgränsas området av
en rad låga granar.

Terräng

Vindarna

Trädbestånd och växtlighet

Strandområden och träsket:
Områdets stränder vetter i huvudsak mot öster och norr.
Särskilt i öster kantas stranden av en brant,
svårtillgänglig sluttning, vilken betydligt skuggar
strandområdena. Stranden är långgrund och igenväxt.
Även om träsket är relativt stort till ytan, är dess
medeldjup endast två meter – vattnet värms snabbt på
våren, varvid det är behagligt att simma, men mot
slutet av sommaren plågas träsket av algblomningar.
Träsket och dess skötsel har redan länge upptagit
kommunen. (Paavilainen 2008, s.35.) Även om träskets
funktionella värde är ringa, är dess betydelse stor för
landskapet. Friluftsleden som löper runt träsket,
närheten till riksväg 6 samt kyrkbyns och de nya
bostadsområdenas närhet till träsket gör att det är en
betydande fast punkt för kommunen.
Vid en första anblick kunde stranden kännas som en
lockande byggplats på grund av utsikten, men
strandområdet vetter mot norr, terrängen är
svårtillgänglig, stranden är svår att nå och
trädbeståndet består av gammal granskog, vilket gör
stranden till en besvärlig byggplats. Å andra sidan är
den branta sluttningen med sina höga granar ett av
de vackraste skogsområdena på planområdet, så det
är rekommendabelt att lämna området i
naturtillstånd också av den orsaken.

Lämplighet för byggande:
Områdets västra kulle bildar en ljus byggplats med
bra utsikt. Å andra sidan är bullret från riksvägen
starkast i sydväst, mot åkern och områdets
sydligaste del. Områdets centrum bildar en skyddad
byggplats intill vägen mellan två kullar. De
befintliga byggnaderna och de gamla värdefulla
träden och trädgrupperna ska beaktas vid byggande
i områdets mitt.
Sluttningen i norr öppnar vackra vyer till omgivande
träsk och skog. Den norra delen är skyddad och lugn.
Planområdets jordmån består till huvuddelen av grus,
sand och fin sand, medan den omgivande marken
främst besår av lära och mjäla (Geologiska
forskningsanstalten 2012).
Byggnader:
På området finns några byggnader från tidigare,
byggda främst på 1930-talet och dels på 1950- och
1980-talen. På det jämna området mellan kullarna
finns en huvudbyggnad (1), ladugård (2), bod (3)
och bastu (4). De bildar en lugn gårdsplan, som
skyddas av trädbestånd och terrängens former och
bildar en fast punkt för området. I stranden finns en
strandbastu (6) och vid infartsvägen finns en lada
(5). Byggnaderna har tillsvidare använts av
Fortstyrelsen, med undantag för ladan, som är
uthyrd till en utomstående. Numera ägs tomten och
dess byggnader av kommunen, men de hyrs
tillsvidare ut till Skogsforskningsinstitutet. Det finns
mycket få byggnader i tomtens omedelbara närhet.
På granntomten finns ett privat radhus (7).

Lämplighet för byggande

Alla byggnader är uppförda i trä och påminner till
sin stil om traditionella landsbygdsbyggnader.
Byggnaderna kring gårdsplanen, huvudbyggnaden,
ladugården och bodan är målade i rödmylla, liksom
strandbastun. Huvudbyggnadens och ladugårdens
fasad består av traditionell stående brädfodring,
medan bodans, bastuns och strandbastuns stockfasad
bildar ett kraftigt vågrätt element.

Byggnadsbestånd

PLAN

Principer:
Planen är uppbyggd kring tre huvudteman – natur,
samfund och tradition. Arbetets mål har varit att låta
de värdefulla skogsområdena bli en del av den nya
planen och att låta områdets diversitet återspeglas i
byggandet. Naturförhållandena har påverkat planen
på områdesplannivå.
Som kommun betonar Lappträsk människoorientering
och gemenskap, vilket har inspirerat till arbetets andra
huvudtema. Målet är ställt vid att skapa goda
förutsättningar för ett starkt samfund och en god
atmosfär i det nya bostadsområdet. I sin bästa form
stöder ett bostadsområde som främjar gemenskap också
trygghet, växelverkan mellan invånarna samt områdets
attraktionskraft.
Områdets gamla byggnader andas nostalgi, stark
materialism och detaljrikedom, vilket bildar skikt och
vittnar om områdets historia – de gamla byggnaderna är
en väsentlig del av områdets identitet och de gör platsen
unik. Ända från början har det varit ett centralt mål att
utnyttja de befintliga byggnaderna som en del av planen
och de har allt kraftigare blivit en integrerad del av den
nya planen. Kombinationen av modernt byggande och
traditioner bildar ett tredje huvudtema för arbetet.

Den nya områdesplanen för Husulabacken grundar
sig på denna tradition och den har tagit influenser av
gamla lantbruks gårdsplaner, deras stämning,
dimensioner och integration i omgivande natur. Även
om områdets storlek skulle möjliggöra byggande av
ett större bostadsområde, och planering av stora
egnahemshustomter, har planeringen utgått från att
skapa ett relativt kompakt och enhetligt
bostadsområde. En kompakt placering effektiverar
områdets användning och byggandet samt ger de
gamla och värdefulla skogsområdena det utrymme
de förtjänar.
I stället för att lämna den gamla gårdsplanen åt sitt
öde och placera det nya bostadsområdet längre borta
från de gamla byggnaderna, har de nya byggnaderna
placerats i närheten av den gamla gårdsplanen. Syftet
är inte att skydda, utan att aktivt utnyttja de gamla
byggnaderna och därmed också förbättra
uppskattningen av dem. Den gamla gårdsplanen
kompletteras av nya byggnader och bildar centrum
för området, en gemensam gårdsplan för invånarna.
Det kompakta bostadsområdet kombinerar arbetets
tre huvudteman. Bostadsområdets placering invid
den gamla gårdsplanen ger utrymme för
naturenliga skogsområden och stöder växelverkan
mellan invånarna samt kombinerande av
landsbygdstradition och modernt byggande.

På landsbygden har naturen traditionellt varit
dominerande och den har tillhandahållit nästan allt man
behöver – utkomst, näring och en plats att bo på.
Jordbrukslägenheternas byggnader har ofta placerats
i närheten av varierande naturförförhållanden.

Vägen ner till stranden

Skogsområden

Omgivande skogs- och strandområden skapar en
trivsam rekreationsmiljö för kommunens alla invånare.
Den gamla ladan intill infartsvägen föreslås tas i
offentlig användning. Byggnaden kan fungera som
t.ex. café under somrarna och rastplats för förbifarande
och därmed också en möjlighet för utomstående att
bekanta sig med områdets historia och framtid.
Det nya bostadsområdet, stranden och ladan
sammanbinds av skogsområdena mellan dem. Man
kan t.ex. bygga en rutt från ladan till stranden, men i
övrigt är det tänkt att skogsområdena ska lämnas i så
naturligt tillstånd som möjligt.
Strandområdet är en krävande byggplats.
Utnyttjandet av strandområdet kan aktiveras genom
småskaligt byggande (t.ex. badbrygga, rökbastu eller
båthus), vilket också stärker träskets ställnings som
landskapsmässigt element. stränderna bör dock
snyggas upp och växtligheten glesas ut betydligt för
att göra området trivsammare. Strandbastun kan
hyras ut till alla kommuninvånare.
Byggande kring gårdsplanen:
Vid planeringen av det nya bostadsområdet har målet
varit att skapa en trivsam, klart avgränsad och skyddad
gårdsplan, som fungerar som centrum för
bostadsområdet och gemensam samlingspunkt för
invånarna.
De nya byggnaderna byggs i samma proportioner som
de gamla byggnaderna och de sammansmälter därför
till en enhetlig och funktionell helhet med de gamla
byggnaderna.

Strandområden

De nya bostadsbyggnaderna placeras friare kring en
rektangulär gårdsplan, anpassade till terrängens former
och de bildar mindre gårdsplaner kring den
gemensamma gårdsplanen.
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