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Suunnittelualue sijoittuu järven eteläpuolelle Ingermaninky-

lään, Husulanmäelle, reilun kahden kilometrin päähän kun-

nan keskuksesta, Kirkonkylästä. Tontti on kauttaaltaan hyvin 

metsäistä aluetta, jota rajaavat lounaassa ja lännessä avarat pel-

tomaisemat sekä etelässä Loviisasta Kouvolan suuntaan johtava 

valtatie 6. Pohjoisessa ja idässä aluetta rajaa lapinjärvi. Luotees-

sa on jonkin verran maatalousasutusta. Alueelle saavutaan ete-

lästä, suoraan valtatieltä. Tie johtaa alueen keskellä sijaitsevalle 

pihalle, alueen vanhojen rakennusten äärelle ja jatkuu pihal-

ta järven rannalle kapeana metsätienä. Maastonmuodoiltaan 

suunnittelualue poikkeaa selvästi sitä ympäröivistä alueista. 

Alueen keskellä on kaksi korkeampaa mäkeä, joiden väliselle 

tasaisemmalle ja hyvin suojaisalle alueelle olemassaoleva piha-

piiri vanhoine rakennuksineen sijoittuu. 

Metsäntutkimuslaitoksen pitkään kestänyt tutkimustyö suun-

nittelualueella näkyy puuston ja kasvillisuuden monipuolisuu-

tena. Vaikka alue on suhteellisen pieni, se pitää sisällään useita 

erilaisia metsäalueita ja puulajeja. Puuston ja kasvillisuuden 

mukaan tontin voi ajatella jakautun kolmeen eri osaan, jotka 

rajautuvat tontin keskellä kulkevaan metsätiehen. Alueen itä-

puolella on pääosin vanhaa ja korkeaa kuusimetsää. Lännen-

puoleisella mäenrinteellä kasvaa lähinnä korkeaa männikköä, 

minkä johdosta mäen päältä on hyvät näkymät ympäröiville 

peltoaukeille, mutta myös piha-alueen puolelle. Pohjoispuo-

lella on pääosin koivikkoa, mutta myös muutamia yksittäisiä, 

vanhoja mäntyjä. Lisäksi alueella on useita kymmeniä eri ar-

vopuulajeja, jotka sijoittuvat lähinnä tontin läpi kulkevan tien 

reuna-alueille.

Suunnitelma kietoutuu kolmen pääteeman ympärille. Arvok-

kaiden metsäalueiden tuominen osaksi uutta suunnitelmaa 

sekä alueen monimuotoisuuden heijastuminen rakentamiseen 

muodostavat työn ensimmäisen pääteeman. Työn toisena pää-

teemana on luoda hyvät olosuhteet vahvan yhteisön ja hyvän 

ilmapiirin syntymiselle uudella asuinalueella. Myös olemassa-

olevan rakennuskannan hyödyntäminen osana uutta suunni-

telmaa on ollut keskeinen tavoite suunnitteluprosessin alusta 

asti, ja on ajan myötä tullut yhä vahvemmaksi osaksi uutta 

suunnitelmaa. Siten suunnittelualueen historia sekä maaseu-

tuasumisen perinteen yhdistäminen nykyrakentamiseen muo-

dostavat työn kolmannen pääteeman. 

 Vaikka pinta-alansa puolesta tontti tarjoaakin mah-

dollisuuden laajemman asuinalueen rakentamiseen ja isojen 

pientalotonttien kaavoittamiseen, on suunnitelmassa pyritty 

luomaan luomaan melko tiivis asuinalue. Asuinalueen tiivis 

rakenne tehostaa alueen käyttöä, sekä antaa vanhoille, arvok-

kaille metsäalueille niiden ansaitseman tilan. Ympäröivät met-

sä- ja ranta-alueet tarjoavat viihtyisän virkistysalueen kaikkien 

kuntalaisten käyttöön. Rantojen käyttöä voidaan aktivoida 

pienimuotoisella lisärakentamisella, mikä tukee myös järven 

asemaa maisemallisesti arvokkaana elementtinä. Vanha lato 

saapumistien varressa voisi toimia kesäaikaan esim. kahvilana 

ja pysähtymispaikkana alueen ohi ajaville autoilijoille, ja siten 

tarjota mahdollisuuden myös alueen ulkopuolisille tutustua 

alueeseen. Asuinalue, ranta-alueet sekä lato linkittyvät toisiin-

sa niiden välille sijoittuvien metsäalueiden kautta. Metsäalueet 

on tarkoitus jättää mahdollisimman luonnonmukaisiksi.
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 Saapumistien varressa oleva vanha lato (5) 

hyödynnetään pysähtymispaikkana alueen 

ohi ajaville. Rakennus voi toimia esim. 

kesäkahvilana, jonka kautta myös ulkopuo-

lisilla on mahdollisuus lähemmin tutustua 

alueen historiaan ja tulevaisuuteen.

 Alueen keskelle sijoittuvat vanha ”päära-

kennus” (1), ”navetta” (2), ”aitta” (3) ja 

sauna (4), joiden äärelle uudet asuin- ja 

yhteisrakennukset sijoittuvat. Vanha 

pihapiiri muodostaa uuden asuinalueen 

keskipisteen.

 Tiivis asuinalue antaa tilaa luonnonmukai-

sille matsäalueille, jotka tarjoavat virkis-

tävän ulkoilualueen vanhan, arvokkaan 

puuston lomassa sekä alueen asukkaille että 

alueella vieraileville. Viheralueet toimivat 

linkkinä uuden asuinalueen, ranta-alueiden 

ja ladon välillä.

 Ranta-alueet otetaan kuntalaisten yhteiseen 

käyttöön. Aluetta voidaan aktivoida pie-

nimuotoisella lisärakentamisella ja rannan 

siistimisellä. Vanhaa rantasaunaa (6)

voidaan vuokrata kuntalaisille.
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