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1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER
Område: Husulabacken, Lappträsk, Ingermansby
Plannamn: Husulabacken
Plantyp: Deltaljplan
Utarbetad av: Den tekniska förvaltningen i Lappträsk kommun, områdesarkitekt Johanna Hyrkäs.
Kompletteringar till godkänningsfasen (december 2018) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Kontakt: Teknisk direktör Maria Luoma-aho, tfn 044 720 8652, e-post: maria.luoma-aho@lapinjarvi.fi
Aktualisering av detaljplan: 4.3.2015
Behandling av detaljplan:
Planförslaget i den tekniska nämnden den 25.9.2018
Planförslaget i kommunstyrelsen den 28.1.2019
Planförslaget i kommunfullmäktige den 13.2.2019
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1.2 PLANOMRÅDETS LÄGE
Området ligger norr om riksväg 6 cirka 2,5 km från Kapellbys centrum i Lappträsk i riktning mot Helsingfors.
Detaljplanen berör delar av fastigheterna 407-407-1-94 och 407-407-1-95 samt fastigheterna 407-407-1-125
och 407-407-1-126.

LMV:s bakgrundskarta 1:5000 2018

1.3 PLANERINGSARBETETS SYFTE
Avsikten med planeringsarbetet är att planlägga ett samhälleligt och människonära byggnadsområde med
traditionellt byggda träbyggnader. Utgångspunkten för arbetet är Hanna Jahkonens diplomarbete i
arkitektur vid Aalto-universitetet år 2016. År 2017 belönades diplomarbetet med Gerda och Salomo Wuorios
pris för årets bästa diplomarbete inom arkitektur.
Enligt planen byggs 12 småhus samt utrymmen för sambruk i området Husulabacken. Vid byggandet av
området kommer man att prioritera cirkulärekonomiska resurssmarta lösningar.
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1.4 FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR
Bilaga 1 Plan för deltagande och bedömning
Bilaga 2 Naturutredning
Bilaga 3 Återkopplingar och genmälen
Bilaga 4 Detaljplaneutkast
Bilaga 5 Byggnadsanvisningar

1.5 FÖRTECKNING ÖVER ANDRA DOKUMENT, BAKGRUNDSUTREDNINGAR OCH KÄLLMATERIAL
AVSEENDE PLANEN
Hanna Jahkonens och Emma Kuokkas diplomarbeten
Utredningar utarbetade i samband med delgeneralplanen 2002 (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy,
5.6.2002):
-

Bullerkarta för riksväg 6
Naturutredning och -karta
Landskapsutredningskarta
Inventering av kulturhistoriskt värdefulla platser
Karta över fasta förhistoriska fornminnen

Värderingsutlåtande av byggnader på Husulabacken, ISS Proko Intra Oy, den 14.3.2011
Kartläggning av trädbeståndet på Husulabacken, Lappträsk kommun 2015.
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2 SAMMANDRAG
2.1 PLANPROCESSENS OLIKA FASER
Detaljplanen har utarbetats av kommunen på dess initiativ. Kommunen beställde 2016 av Aaltouniversitetets institution för arkitektur två diplomarbeten för planering av området varav det ena valdes som
bas för detaljplanering. Planen för deltagande och utvärdering utarbetades och ställdes ut den 30.6.2017 och
planutkastet den 18.1.2018. Den 31.1.2018 anordnades ett öppet publikt möte avseende utkastet. Det
begärdes myndighetsutlåtanden för ovannämnda faser. Planen för deltagande och utvärdering medförde ett
yttrande från en kommuninvånare.
- Kommunfullmäktiges planbeslut den 4.3.2015 § 8
- Kungörelse avseende utställande av planen för deltagande och utvärdering den 30.6.2017.
- Planen för deltagande och utvärdering ställdes ut den 30.6 -4.8.2017.
- Planutkastet ska ställas ut i den tekniska nämnden den 12.12.2018
- Kungörelsen avseende utställande av planutkastet den 18.1.2018
- Planutkastet var utställd den 18.1.-23.2.2018
- Planutkastet ska ställas ut i den tekniska nämnden den 25.9.2018
- Kungörelsen avseende utställande av planutkastet den 28.9.2018
- Planutkastet ställs ut enligt 65 § i Markanvändnings- och bygglagen den 29.9.-29.10.2018
- Kommunfullmäktiges godkännande den 13.2.2019
- Kungörelsen avseende den lagakraftvunna planen den 2.4.2019

2.2 DETALJPLAN
Enligt förslaget ska det byggas ett komplex bestående av 12 småhus och deras gemensamhetslokaler på
Husulabacken, på området för skogsforskningsstationen. De nya byggnaderna placeras kring den nuvarande
gårdsplanen. Det övriga Husulabacken-området kvarstår som friluftsområde. Största delen av planområdet
förblir obebyggt.

2.3 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Kommunen säljer tomterna till enskilda byggare eller till en byggargrupp. Även en lösning som omfattar
områdesbyggande kan komma i fråga. Kommunens mål är att det bebyggda området ska kvalitativt
motsvara planen enligt denna utredning och bifogade dokument.
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3 UTGÅNGSPUNKTER
3.1 UTREDNING AV FÖRHÅLLANDEN I DET PLANERADE OMRÅDET
3.1.1 Översikt av området
Planområdet ligger söder om Lappträsk i Ingermansby, cirka 2,5 km från Kapellby och omfattar cirka 30,5 ha.
Området gränsar i norr till sjön Lappträsk, i väster till Sjökullas bostadsområde (Latokartano) under
uppförande och till det landskapligt värdefulla åkerfältet, i söder till riksväg 6 och i öster till skogsbeklädda
tidigare åkrar. Cirka 250 meter i nordväst om planområdets gräns ligger Lappträsks civiltjänstcenter, före
detta Huoltola.

Flygbild över planområdet Husulabacken där byggområdet framträder i ljusare färg

3.1.2 Naturförhållanden
Den västra delen av Husulabackens planområde vetter svagt mot nordväst och den flacka blandskogen mot
sjön samt den tidigare åkermarken med försöksplantering. Planområdets sydvästra och södra del utformas
av ett omfattande åkerfält. Åkerfältet är en del av en större helhet som hyrts ut till en privat aktör för odling.
Syftet är att koncentrera byggandet till Husulabacken som till sin terrängform tydligt avviker från det övriga
planområdet. Den är överlag ett mycket skogsbeklätt område som får mervärde av Forststyrelsens
långvariga verksamhet (skogsvård, försöksplanteringar) i området. Kullarnas högsta punkter ligger cirka 15
meter över sjöytan. I norr och öster bildar sjön Lappträsk med sitt vackra landskap en gräns. Strandlinjen för
Husulabackens udde mäter sammanlagt ca 500 meter. Området nås söderifrån längs Husulavägen. Vägen
leder i mitten av området till en tomt bestående av gamla byggnader och fortsätter som en smal skogsväg
mot udden.
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3.1.2.1 Sammandrag av naturutredningen
Biolog Jere Salminen har under våren och sommaren 2017 som stöd för detaljplanearbetet
utarbetat en separat naturutredning (bilaga 2). Utredningen koncentrerade sig på området kring
Husulabacken och kartlade områdets naturtyper och växtlighet, fågelbestånd och förekomsten
av bl.a. flygekorrar och fladdermöss enligt EU:s naturdirektiv, bilaga IV.
Naturtyper:
I utredningen redogörs för allmänna drag i områdets naturtyper. Dessutom beskrivs
utmärkande drag för värdefulla platser och arter. I skogen studerades allmänna strukturella
drag så som trädbeståndets rumsliga fördelning, förekomsten av murkna träd och
trädbeståndets ålder. Av samtliga naturtyper har växtlighetens dominerande arter och typer
beskrivits. Texten omnämner invasiva främmande arter som definierats i den nationella
strategin för främmande arter (Jord- och skogsbruksministeriet 2012). I bilaga 1 till
naturutredningen räknas främmande träd- och buskarter som planterats i området upp.
Husulabackens skogsbeklädda del omfattar ganska mångsidigt olika skogstyper från ganska
torra moar till fuktiga lundar. Cirka häften av skogen består av mo och hälften lund. Moskogen
är huvudsakligen frisk och lundaktig. I den sydligaste backsluttningen mot söder och sydväst
påträffas skogsväxtlighet typisk för kargare marker. Lundarna varierar från skuggiga grandungar
till ljusa lövskogar. Husulabacken indelas skarpt i en östlig grandominerande del och en västlig
halva av blandskog omfattande lövträd och gran. Gränsen går huvudsakligen vid Husulavägen
som genomkorsar skogen.
Spåren efter skogsvård och Metlas undersökningar syns vida omkring. Skogen har behandlats
med beståndsvårdande avverkningar varefter den har i allmänhet fått utvecklas över
föryngringsåldern. En del av avverkningarna ser till sin karaktär ut att snarare ha varit
plockhuggningar och skogsvårdens mål torde också ha varit landskapsvårdande. Gamla fällda
träd har lämnats kvar i terrängen varför volymen av dött trädbestånd även i den vårdade skogen
är relativt hög. Mångsidig grandominerande blandskog som liknar naturtillstånd finns mest i
områdets östra och nordöstra sida. Dessutom har tallar och vårtbjörkar särskilt i skogens västra
sida nått en så pass hög ålder att de har betydelse för organismarter som drar nytta av gamla
och murkna träd.
Husulabacken har använts för odling av främmande trädarter och vårtbjörkar. I den nordvästra
delen finns två odlingsområden för vårtbjörk och dessa skiljer sig från den omgivande skogen.
Arboretum ligger på båda sidor av Husulavägen delvis utan skarp gräns till den naturliga skogen.
På vägsträckningen från Arboretum till riksväg 6 har det även planterats en allé av douglasgran.
På skogsområdets nordvästra sida har det på åkermark grundats plantskogar av ädelträd. Det
finns dessutom en uppvuxen plantering av europeisk lärk kring ladan på den södra sidan av
ädelträdsplantskogar.
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Husulabackens naturtyper, Jere Salminen

Enligt utredningen finns det i Husulabackens område 10 olika skogstyper (P = lokalt värdefull, P+
= lokalt mycket värdefull – regionalt, landskapsmässigt eller nationellt värdefulla naturtyper
förekommer i området inte).
1 Arboretum (P+)
2 Skogen i den södra backen (P+)
2 Odlingsskogar för vårtbjörkar (P)
4 Norra lunden (P+)
5 Skogen nära huset
6 Den östra granskogen (P)
7 Östra lunden (P+)
8 Den nordöstra granskogen (P)
9 Den nordliga backens lund (P)
10 Skogen på udden (P)
10

Utredningen konstaterar att på uddens nordvästra strand finns en ganska bred zon vatten- och
strandvegetation. Motsvarande men en smalare zon förekommer på områdets nordöstra
strand. Det konstateras också att i det låga vattnet och vid strandkanten växer ett mycket tätt,
enhetligt bestånd av en invasiv främmande art, jättegröe. I den norra strandens vik hördes i
samband med utredningen av fågelfauna läten av en spelande åkergroda. Arten ingår i bilaga IV
i EU:s naturdirektiv. Enligt direktivet är det förbjudet att förstöra och försämra deras
fortplantnings- och viloplaster. I samband med utredningsarbetet var det inte möjligt att göra
en utförligare avgränsning av området.
I området hittades flera olika typer av ängsnatur. Som värdefullast av dem har
impedimentsområdet bredvid ladan öster om Husulavägen klassificerats (ganska mångsidigt
med torr och fuktig ängsväxtlighet) tillsammans med åkerrenar mot åkerfältet vid vägar som
leder till Husulabacken (ängsväxtlighet av bra kvalitet).
Sammanfattningsvis konstateras att spår efter människan syns allmänt i Husulabackens skogar
men trädbeståndet är på många ställen ganska gammalt varför skogen visar upp drag av
gammelskog. Vid planering av området finns det anledning att uppmärksamma utmärkande
drag för de mest orörda delområden där det mest växer gamla träd och där strukturen är
mångsidigast.
Fågelfauna:
På Husulabacken observerades sammanlagt 35 arter varav 20 bedömdes sannolikt häcka i
området. Sammanfattningsvis konstateras att den häckande fågelfaunan i planområdet består
av allmänt förekommande arter som inte kräver särskild hänsyn vid byggplanering.
Flygekorre:
I utredningen konstateras att den grandominerande blandskogen i Husulabackens östra och
nordöstra del utgör ett fortplantnings- och viloområde som passar för flygekorren. I detta
område hittades en enstaka spillningsgrupp efter en flygekorre. Den upphittade stora
spillningsgruppen pekar på att flygekorren under vintern använt granen på platsen som sitt
gömställe och/eller möjligen har den lagrat sin föda på dess grenar. Enligt EU:s naturdirektiv och
naturskyddslagen är platser av denna typ flygekorrens fortplantnings- och viloplatser som enligt
lagen inte får förstöras eller försämras.
Fladdermöss:
I fladdermusutredningen inspekterades byggnader belägna inom planområdet och som kunde
passa för fladdermössens fortplantningskolonier. I de inspekterade husen påträffades inte
fladdermössens fortplantningskolonier och inte heller dagtida gömställen. Jagande fladdermöss
observerades ganska rikligt i utredningsområdet.
Eftersom det i det inspekterade byggnaderna inte gjordes fladdermössrelaterade observationer
kan andra möjliga platser för fladdermössens fortplantning och vila på Husulabacken bestå av
håligheter i träd och fågelholkar. Sammanfattningsvis konstateras att genom att bevara den på
sina ställen rikliga förekomsten av träd med håligheter på Husulabacken upprätthålls
förutsättningarna för ett rikligt fladdermössbestånd i skogsområdet.
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3.1.2.2 Terrängen:
Planområdet avviker tydligt från sin
omgivning. Vägen stiger ca 6 meter från
avtaget till gårdsplanen. I mitten på
området finns två högre kullar och den
nuvarande gårdsplanen finns i ett jämnare
område mellan dessa. Kullarnas högsta
punkter ligger ca 15 meter över sjöytan (ca
+25.0). Den östra kullen (+39.9) delar
tydligt området. Området till öster bildar
ett mer slutet skogsområde medan en
brant och svårtillgänglig sluttning med
flyttblock på kullens östra sida sluttar ner
mot strandens öppna sjölandskap. Kullen
på tomtens västra sida (+42.4) skyddar
gårdsplanen och spärrar delvis vyn mot
riksväg 6 och i riktning mot åkern.
Terrängen norr om gårdsplanen vetter
flackare mot stranden och ger utsikt mot
sjön även från gårdsplanen.

Husulabackens höjdskillnader, Hanna Jahkonen

3.1.2.3 Vindförhållanden
Den rådande vindriktningen i området är
sydvästlig (Meteorologiska institutet 2016)
men tomtens varierande terrängform, den
rikliga växtligheten och det täta
trädbeståndet särskilt på sommaren skyddar
områdets mellersta delar mot hårda
vindpustar. Vindförhållandena i områdets
utkanter varierar särskilt i väster där de
avgränsas av åkerfälten och i öster av sjön.
Udden, som i nästan varje riktning omges av
sjön, är en mycket blåsig plats.

Husubackens vindförhållanden, Hanna Jahkonen
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3.1.2.4 Strandområden och sjön
Tomtens strandområden vetter i huvudsak österut och norrut. Särskilt i öst kantas
strandområdet av en brant, svårtillgänglig sluttning som tydligt skuggar stranden. Stranden är
mycket långgrund och gräsbevuxen. Trots att sjön är relativt stor till ytan är dess medeldjup
endast två meter – vattnet värms snabbt på våren och det blir behagligt att bada men i slutet av
sommaren plågas sjön av algblomningar. Sjön får sitt vatten i praktiken genom endast två
tillrinningsdiken. Vattnets avrinning regleras genom en fördämning i den västra ändan.
Kommunen och fiskelagen har planer på restaurering av sjön. Trots att sjöns funktionella värde
är ringa har den ett stort landskapligt värde.

Husulauddens strand, foto Henrik Lund

3.1.2.5 Lämplighet för byggande
Vid en första anblick kunde stranden tack vare utsikten förefalla som en lockande byggplats
men eftersom strandområdet vetter mot norr, terrängen är svårtillgänglig, stranden svår att nå
och området beklädd av gammal granskog är den en svår byggplats. Å andra sidan är den branta
sluttningen med sina höga granar ett av de vackraste skogsområdena i planområdet varför det
rekommenderas att strandområdet även av denna anledning får vara i naturtillstånd.
Tomtens västra ljusa kulle erbjuder tack vare utsikten en lämplig byggplats. Å andra sidan är
bullret från riksväg 6 starkast i sydväst, vid åkern och intill planområdets sydliga del. Tomtens
mellersta del avgränsad av två sluttningar bildar områdets mest skyddade och ljusaste byggplats
eftersom den ligger vid vägen. Vid byggande i planområdets mitt ska man dock beakta
ytterligare utmaningar i form av de gamla byggnaderna, de gamla värdefulla träden och
trädgrupperna.
Tomtens norra sluttning öppnar vackra vyer till omgivande skogar och sjön. Tack vare sitt läge är
områdets norra del mycket skyddad och lugn.
Jordmånen i planområdet består huvudsakligen av grus, sand och mo medan jordmånen i den
omgivande, mer låglänta jordmånen består mestadels av lera och mjäla (Geologiska
forskningscentralen 2012).
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3.1.3 Den bebyggda omgivningen
I området för Husulabacken finns några byggnader
från huvudsakligen 1930-talet. I mitten av tomten,
på det jämnare området mellan två sluttningar,
finns en huvudbyggnad (1), ladugård
(boskapsbyggnad) (2) och bod (3) uppförda 1935
samt en bastu (4) från 1962. Tillsammans bildar de
en lugn gårdsplan skyddad av trädbeståndet och
terrängformer och fungerar som en riktpunkt i
området. På stranden finns en strandbastu (6) från
1980-talet och vid infartsvägen en gammal lada
(5). Byggnaderna har hittills använts av
Naturresursinstitutet (Luke) bortsett från ladan
som arrenderats till utomstående för torkning.
Numera ägs både området och byggnaderna av
kommunen men tills vidare är de uthyrda till Luke.
Utanför Husulabacken, inom planområdet, finns
ytterligare två byggnader. Vid Pentinkulmavägen
finns ett privat radhus (7) och några hundra meter
därifrån en gammal lada omgiven av lärkträd.

Byggnader i Husulabacken. foto Hanna Jahkonen

Alla byggnader på Husulabacken är uppförda i trä och påminner till sin stil om traditionella
landsbygdsbyggnader. Byggnaderna, huvudbyggnaden, ladan och boden runt om gårdsplanen är målade
med falurött och det samma gäller strandbastun. Fasaden på huvudbygganden och ladugården består av
traditionell stående brädfodring medan timmerfasaden på boden, bastun och strandbastun bildar ett kraftigt
vågrätt element.

Boden och ladugården på vårvintern 2018, bilder Lappträsk kommun och Henrik Lund
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Undersökningen avslöjar att Forstvetenskapliga Forskningsanstalten lät 1933-36 uppföra flera
forskningsstationer (tidigare försöksområden) som till sitt yttre liknade varandra. Stationernas
byggnadsgrupper efterliknar till sin uppställning en traditionell finländsk gårdsplan med tillhörande
huvudbyggnad (stationsskötarens bostad och kontorslokal) och ekonomibyggnader (boskapsbyggnad,
bastu). Stationer uppfördes åtminstone i Filbula, Koli, Lappträsk, Pallasjärvi, Punkaharju och Raivola. Av
dessa påminner särskilt de fyra förstnämnda varandra.

Fasadritningar för boskapsbyggnaden i Kolis försöksområde, källa Riksarkivet.

Fasadritningar för boskapsbyggnaden i Pallasjärvis försöksområde, källa Riksarkivet.

Boskapsbyggnaden i Lappträsk forskningsstation på vintern 2018, bild Lappträsk kommun
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Byggnadsritningar till Lappträsk station finns inte hos Naturresursinstitutet (tidigare Forstvetenskapliga
Forskningsanstalt, senare Skogsforskningsinstitutet) eller i Riksarkivets samlingar. De enda bevarade
dokument som tydligt avser Lappträsk består av arbetsbeskrivningen för ekonomibyggnaden och ett
entreprenadavtal som daterats i juni 1935. I Riksarkivet finns även en arbetsbeskrivning för huvudbyggnaden
där namnet Filpula har strukits över och för hand ersatts med Lappträsk. Huvudbyggnaden påminner väldigt
mycket sin motsvarighet i Filpula och det finns anledning att anta att samma ritningar har utnyttjats.

Fasadritning för Filpulas huvudbyggnad, källa Riksarkivet. Huvudbyggnaden för Lappträsk forskningsstation 2018, foto Henrik Lund

Lappträsks huvudbyggnad på 1960- och 70-talen, källa familjen Varmolas hemarkiv.

Av Filpulas försöksstation finns det fasad- och sektionsritningar. Av ritningarna framgår inte arkitektens
namn. I ritningarna för boskapsbyggnaden i Kolis försöksområde som uppförts i samma stil och vid samma
tidpunkt har det antecknats Småbrukarnas Centralförbunds Byggnadskontor och de har signerats av
byggmästare Toivo E. Survonen. Dessa ritningar har upprättats betydligt skickligare än Filpulas ritningar och
innefattar även dörr- och fönsterscheman med detaljer. Martti Varmola som vuxit upp på Lappträsk
försöksstation misstänker att konstruktören bakom Filpulas försöksstation var Forstvetenskapliga
Forskningsanstaltens dåvarande direktör, professor Olli Heikinheimo. Forskare Jaana Laine som 2017 skrev
Skogsforskningsinstitutets historia intervjuades för denna utredning och hon ansåg det inte vara en omöjlig
tanke som inte kunde bekräftas genom undersökta skiftliga källor. Bastun ritades av länsarkitekt Aarne
Raveala.
16

Sektionsritning av Filpulas huvudbyggnad samt fönster- och dörrdetaljer för boskapsbyggnaden i Kolis försöksområde. Källa Riksarkivet.

Forststyrelsens försöksstationer var till det yttre och även för sin användning små, delvis självförsörjande
lantbruk. Martti Varmola som tillbringat sin barndom på Lappträsk station berättar att medan fadern tog
hand om uppgiften som skogstekniker, tog modern med sin utbildning som övervakande boskapsskötare
hand om tre kor och hönsen. Lantbruksdriften förpliktade även till åkerbruk. I Lappträsk odlades utöver hö
och grönsaker för husbehov även sockerbetor.

Vardagsliv vid Lappträsk försöksområde på 1960-talet. Källa: Familjen Varmolas hemarkiv.

De äldsta byggnadsritningarna avseende Lappträsk försöksområde i Naturresursinstitutets arkiv hör till
totalrenoveringen av kontors- och bostadshuset som genomfördes i början av 1980-talet. Ritningarna har
tydligt omarbetats. Vid denna tidpunkt förnyades LVI-systemen och timmerstommen fick en utsidig
värmeisolering. Huvudbyggnaden har renoverats ytterligare i början av 2000-talet.
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3.1.4 Byggda kulturmiljöer
Det planlagda området ligger delvis inom RKY 2009-området Lappträsk vårdanstalt. Lappträsk vårdanstalt,
som ligger uppe på en höjd vid stranden av Lappträsk, omgiven av ett vidsträckt åkerlandskap och med en
lång björkallé, har en betydande landskapsmässig roll. Områdets byggnadsbestånd avspeglar på ett
mångsidigt sätt administrationens och byggandets historia. Lappträsk vårdanstalt är det ena av de statliga
inrättningar för alkoholister, som inrättades med stöd av alkoholistlagen 1937. Till det planlagda området
hör RKY-områdets sydöstra del, som används för skogsforskning och som odlingsmark.

RKY 2009-område Lappträsk vårdanstalt ligger delvis inom det planlagda området. Källa Museiverkets nationella karttjänst.

3.1.5 Markägande
Området ägs av Lappträsk kommun bortsett från ett skogsområde nordväst på 6 hektar och cirka en hektar
stor åkerremsa sydväst om Husulabacken (delar av fastigheten 407-407-1-95) som ägs av Forststyrelsen.
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Området omfattar dessutom en tomt på 0,49 hektar som ägs av ett privat fastighetsaktiebolag (fastighet
407-407-1-126) på vilken det finns ett bostadshus med flera bostäder.

Planområdets fastighetsgränser, topografisk karta från LMV:s fastighetsdatatjänst.

3.1.6 Trafik
Lappträsk ligger cirka en timmes bilfärd från Helsingfors mot Kouvola. Riksväg 6 går på den södra sidan av
planområdet och det tar cirka en halvtimme att köra till Kouvola, Borgå och Lovisa. På cirka en kilometers
avstånd mot Kapellby finns en busshållsplats från vilken man kommer vidare i riktning mot Helsingfors,
Kouvola och Borgå med de bussturer som stannar där. Dessutom stannar en del av turerna på
busshållplatsen i Ingermansby, vid korsningen till riksväg 6 och Porlomvägen.
Planområdets två vägar (Husulavägen och Pentinkulmavägen) representerar smala grusvägar. Trafiken till
Husulabacken har hitintills huvudsakligen skett genom Husulavägen som ansluter till riksväg 6. Nylands NTMcentral har under beredningsarbetet konstaterat att på grund av det stora antalet fordon och hög
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hastighetsbegränsning (100 km/h) kan trafiken i fortsättningen inte längre styras genom Husulavägen direkt
till riksväg 6.
Det finns bra förbindelser för lätt trafik från området via Husulavägen och en särskild led för lätt trafik till
Kapellby samt även via riksväg 6 västerut.
3.1.7 Tekniskt underhåll
Området ska kopplas till kommunaltekniken. De kommunala vatten-, dagvatten- och avloppsledningarna
följer riksväg 6. Kymmenedalens El AB har nyligen grävt ner en ny elledning genom området till Husula- och
Pentinkulmavägen. I planeringen har byggandet av Husulabacken iakttagits. En ledning för optisk kabel
tillhörande en privat aktör har placerats i samma schakt. Att införa fjärrvärme på området har konstaterats
vara ekonomiskt olönsamt.
3.1.8. Service
Den närmaste kommersiella servicen återfinns i Kapellby. Den omfattar bl.a. dagligvarubutik, järnhandel,
bageri, kafé, postservice, apotek, bank, försäkringsbolag, blomsterhandel och frisersalong. På
kommunhusets medborgarkontor går det att sköta flera myndighetsärenden. I Kapellby finns en
hälsostation, dagverksamhet för äldre, privat läkar- och tandläkarmottagning samt bibliotek. Mer täckande
service i Kouvola, Borgå och Lovisa ligger cirka en halvtimmes bilfärd bort. I Kapellby finns även en finsk- och
svenskspråkig lågstadieskola. Finskspråkiga högstadieelever leds till Kouvola och svenskspråkiga till Lovisa.
Motions- och friluftområden finns både i Kapellby och områdets omedelbara närhet vid Civiltjänstcentret.
3.1.9 Invånare och arbetsplatser
I området bor för närvarande 6 personer och där finns inga fasta arbetsplatser.
3.1.10 Grundvatten och jordmån
Anläggningsförhållandena i det avsedda byggområdet är relativt bra (Geologiska forskningscentralen 2012).
Områdets tidigare grundvattenbeteckning (pv3) har avlägsnats från grundvattenklassificeringen och behöver
således inte beaktas (NMT-centralens utlåtande avseende planutkastet den 21.2.2018).
3.1.11 Miljömässiga olägenheter
Områdets enda betydande potentiella olägenhetsfaktor är bullret från riksväg 6. Området som pekats ut för
boende ligger som närmast cirka 300 meter från riksvägen i skuggan av backen varför riktvärdena säkert fylls
om placeringsprincipen för bostäderna följs (NMT-centralens utlåtande avseende planutkastet den
21.2.2018)
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3.2 PLANERINGSSITUATION
3.2.1 Planer för planområdet
3.2.1.1 Landskapsplan
En gällande sammanslagning av landskapsplaner från Nylands förbunds karttjänst 2017
(http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/) (gällande planbeteckningar: Nylands
landskapsplan, Nylands etapplandskapsplan 1, 2, 3 och 4, Östra Nylands landskapsplan, Östra
Nylands etapplandskapsplan 1-4 samt Landskapsplan 2000) visar att åkerfältet som ingår i
planområdet (märkts med rött) har fått beteckningen Bebyggd kulturmiljö av riksintresse (RKY
2009). Beteckningen omfattar Civiltjänstcentralen med åkerfält som hamnar utanför
planområdet. Planeringsbestämmelser förknippade med planbeteckningen är följande: ”Vid
användning av områdena ska det säkerställas att värden i kulturmiljöer och naturarv av
betydande riksintresse bevaras. Vid mer detaljerad planering av området ska
markanvändningen enligt landskapsplanens användningsändamål bedömas och sammanjämkas
med områdets landskaps- och kulturmiljövärden.
Planområdet ingår huvudsakligen i det s.k.
vita området i landskapskartan. I planens
utvecklingsrekommendation avseende de
vita områdena utanför Helsingfors-regionen
konstateras att områden för vilka
landskapsplanen inte utpekar ett särskilt
användningssyfte är primärt avsedda för
jord- och skogsbruk samt därmed relaterade
binäringar och att bostads- och
arbetsplatsbyggande i området ska anvisas
till områden och byar med tätortsfunktioner.
I rekommendationen konstateras dock också
att man i en mer detaljerad planering även
kan anvisa annan, till sin påverkan lokalt
betydande markanvändning, till området.
Utdrag ur de sammanslagna landskapsplanerna 2017

Vid Nylands förbund uppgörs som bäst Nylandsplanen 2050. I planen ingår alla centrala teman
vid markanvändningen och den bereds under åren 2016–2019. Då den träder i kraft, upphäver
Nylandsplanen såväl nu gällande som lagkraftiga landskapsplaner.
3.2.1.2 Generalplan
I den rättsverkande delgeneralplanen för Ingermansby, Kapellby och Norrby (antagen den
18.12.2002) har Husulabacken fastställts som ett jord- och skogsbruksdominerat område (M)
där byggande av glesbygdskaraktär är tillåtet i anslutning till jord- och skogsbruk. I planområdet
ingående åkerfält har betecknats som ett landskapligt värdefullt åkerfält (MA). Dess
kulturhistoriska värden får inte försämras genom beskogning eller byggande (bortsett från
lantbruksbyggnader som passar in i landskapet). Dessutom innehåller generalplanen en
beteckning avseende renoveringsbehov av miljö- och landskapsskada som hör samman med en
stor, aktivt använd industrihall cirka 300 meter från planområdets gräns. En bebyggd tomt i
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mitten av området har betecknats som ett område dominerat av småhus (AP). På den södra
sidan av området finns det laddning för en kraftledning (z). Husulabacken-området har
dessutom betecknats som ett utredningsområde (se) där markanvändning kräver utarbetande
av en särskild delgeneralplan. Denna aktuella detaljplan kommer att innehålla en granskning
motsvarande generalplansnivå och svarar därmed mot behovet av en särskild delgeneralplan.

Utdrag ur delgeneralplan, området har avgränsats med vitt.

3.2.1.3 Detaljplan
Området är inte detaljplanerat.
3.2.1.4 Byggnadsordning
Lappträsks byggnadsordning har trätt i kraft den 2.4.2013. En ny uppdaterad byggnadsordning
är under arbete.
3.2.1.5 Topografisk baskarta
Planens topografiska baskarta är från år 2015. Baskartan har fastställts 8.2.2019.
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4 FASER I PLANARBETET
4.1 PLANERINGSSTART OCH DÄRMED RELATERADE BESLUT OCH UTGÅNGSPUNKTER
Kommunen köpte 2014 i Lappträsks Ingermansby det så kallade Metla-området som tomtmark. Senare har
området fått namnet Husulabacken (fastighet 407-407-1-125). Kommunfullmäktige beslöt den 4.3.2015
enligt § 8 att utarbeta en detaljplan för området. Kommunfullmäktige beslöt dessutom i samband med
budgetarbetet att området ska planeras som ett bostadsområde som förenar det traditionella träbyggandet
och nya innovationer.
För planering av området beställde kommunen av Aalto-universitetets högskola för konst och arkitektur två
diplomarbeten i arkitektur som färdigställdes 2016 (av Hanna Jahkonen och Emma Kuokka).
Kommunfullmäktige fattade i december 2015 ett beslut om att beställa arbetet. Kommunstyrelsen utsåg en
styrgrupp för arbetet som innefattade bl.a. fullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden. Efter det
färdigställda arbetet konstaterade styrgruppen på sitt sammanträde den 5.1.2017 att båda planerna lämpar
sig för genomförande och föreslog att Hanna Jahkonens arbete ska väljas som grund för planeringen.
Kommunfullmäktige godkände den 15.2.2017 enligt § 5 enhälligt förslaget.

4.2 DELTAGANDE OCH SAMARBETE
4.2.1 Delaktiga
Delaktiga är alla markägare liksom alla som blir avsevärt påverkade av planen i sitt boende, arbete eller
andra omständigheter men också alla myndigheter och sammanslutningar vilkas verksamhetsfält planen
berör.
De vilkas boende, arbete eller andra omständigheter planen påverkar:
- Planområdets närboende och markägare
- Ägare till marken som gränsar till området samt närboende
- Sammanslutningar vilkas verksamhetsfält planen berör
Myndighets- mm. instanser som ska höras under planarbetet:
- Nylands närings-, trafik- och miljöcentral
- Nylands förbund
- Östra Nylands brand- och räddningsverk
- Kymmenedalens El AB
- LPOnet Oy Ab
- Lappträsk Värme Oy
- Kymenlaakson Jäte Oy
- Lappträsk vattenverk
- Byggkontroll och miljövård/Lovisa
- Lappträsk tekniska nämnd och förvaltning
- Museiverket (vid behov)
- Borgå museum (byggnadsundersökning)
- Ingermansby-Rudoms Jaktsällskap
- Borgånejdens fågelförening rf
- Finlands naturskyddsförbund, Nylands krets
- Östra Nylands natur- och miljöskyddsförening rf
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4.2.2 Aktualisering och inledande av planeringen
Planen har blivit aktuell genom kommunfullmäktiges beslut den 4.3.2015 enligt § 8. Kommunfullmäktige
beslöt den 15.2.2017 enligt § 2 att välja Hanna Jahkonens diplomarbete som utgångspunkt för planarbetet.
Kommunen har inlett planarbetet i mars 2017.
4.2.3 Växelverkan och inkommen återkoppling
Deltagande har genomförts enligt planen för delaktighet och bedömningsplan (bilaga 1). Det kom in ett
yttrande avseende deltagande- och bedömningsplan som har beaktats vid fortsatt utveckling av deltagandeoch bedömningsplanen. Myndighetsåterkopplingar har beaktats vid utarbetande av planförslaget.
Återkopplingar avseende deltagande- och bedömningsplan samt planförslaget liksom genmälen till dem har
presenterats i bilaga 3.
Emma Kuokka och Hanna Jahkonen har presenterat sina diplomarbeten på en för alla öppen sammankomst i
Lappträsk den 29.8.2016. Det har informerats om arbeten och materialen har publicerats den 28.9.2016 i
IHKU-blogen. Hanna Jahkonens diplomarbete har dessutom ställts ut av kommunen på Lappträsk
bibliotekets utställningslokal den 3-13.4.2017 och det har den 20.4.2017 presenterats för intresserade bl.a. i
verkstaden för Människoorienterat boende.
Deltagande- och bedömningsplanen har den 28.6.–4.8.2017 presenterats på kommunens webbsidor och
merborgarkontorets anslagstavla. En kungörelse om planens utställande gavs på kommunens webbsida, den
officiella anslagstavlan och i lokaltidningar. De delaktiga fick information genom brev och s-post. En
kommuninvånare har haft åsikter om planen. Dessutom har Naturresursinstitutet, miljöhälsovården i Borgå
stad, Borgå museum, Östra Nylands räddningsverk samt Museiverket inkommit med preliminära utlåtanden.
Återkopplingarna och genmälen har presenterats i bilaga 3.
Planutkastet har den 18.1.–23.2.2018 presenterats på kommunens webbsidor och merborgarkontorets
anslagstavla. En kungörelse om planens utställande gavs på kommunens webbsida, den officiella
anslagstavlan och i lokaltidningar. De delaktiga fick information genom brev och s-post. Kommunen
anordnade den 31.1.2018 en öppen sammankomst för allmänheten avseende planutkastet. Utlåtanden
avseende utkastet har inkommit från Nylands näringslivs-, trafik- och miljöcentralen, Nylands förbund,
Naturresursinstitutet, miljöhälsovården i Borgå stad, Borgå museum samt Forststyrelsen som markägare.
Återkopplingarna och genmälen har presenterats i bilaga 3.
4.2.4 Myndighetssamarbete
NMT-centralen har i inledningsfasen av planarbetet konstaterat att ett myndighetssamråd enligt
Markanvändnings- och bygglagen 66 § inte är nödvändigt. Planarbetets mål och utgångspunkter har
genomgåtts med NMT-centralen på en informell träff våren 2017 och några utgångspunkter har preciserats
ett år senare när NMT-centralen i april 2018 besökte Lappträsk. Planutkastet har gåtts igenom med
representanter för NMT-centralen innan det har ställts ut.
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4.3 DETALJPLANENS MÅL
4.3.1 Kommunens och med områdets förhållanden relaterade mål
Detaljplanearbetet tar avstamp i Hanna Jahkonens diplomarbete som hon 2016 gjorde för Aaltouniversitetets högskola för Konst och arkitektur. Vid inledningen av arbetet satte kommunen som mål att
utarbeta en plan för ett bostadsområde på 10-12 småhus på Husulabacken. I bostadsområdet skulle
gemenskap, moderniserat landsbygdsboende, tradition och modernt bostadsbyggande förenas med
naturens mångfald som präglar området. Kommunen satte också miljöns och arkitekturens höga kvalitet
som mål tillsammans med hållbart byggande.
Den slutgiltiga planen bygger på tre huvudteman – natur, gemenskap och tradition. Målet för arbetet har
varit att beakta de värdefulla skogsområdena och innesluta dem som en del av en ny plan samt låta
områdets mångfald att återspeglas i byggandet. Områdets tre olika typhus har exempelvis hämtat sin
inspiration därav. Målet för det nya bostadsområdet är också att få andra kommuninvånare att börja
använda Husulabackens skogar för friluftsliv.
Lappträsk som kommun betonar starkt människoorientering. Målet för planering av Husulabackens fysiska
miljö har varit att skapa bra betingelser för en stark gemenskap och en bra atmosfär. Kommunen vill locka
nya invånare. Ett bostadsområde som bidrar till gemenskap erbjuder, när det är som bäst, även trygghet,
ökar växelverkan mellan invånare och områdets dragningskraft.
För att balansera kommunens nuvarande befolkningsstruktur hoppas kommunen på nya invånare särskilt i
form av människor i arbetsför ålder, familjer och par. För att kunna locka till sig olika målgrupper samtidigt
som landsbygdens roll håller på att förändras kräver boende och arbete på landsbygden förhållanden av ny
typ. Planen strävar efter att skapa en lockande livsmiljö som avviker från nuvarande landsbygdsboende och
lockar till sig olika typer av människor.
Det gamla byggnadsbeståndet andas nostalgi, stark materialisering och detaljrikedom och trots stilens
repeterande karaktär skapar den tidsmässiga avlagringar och berättar om områdets historia. De gamla
byggnaderna utgör en betydande del av områdets identitet och gör platsen unik. Tanken på att dra nytta av
det nuvarande byggnadsbeståndet som en del av den nya planen har utgjort ett centralt mål från början av
processen.
Landsbygdsboendets framtid och utvecklingen i små kommuner av Lappträsk-typen är en aktuell fråga. För
utvecklingen av landsbygdsboende och för landsbygdens ökande dragningskraft är det av vikt att respektera
för landsbygden karaktäristiska traditioner och bevara dess särdrag. Ett av målen för planeringsarbetet har
varit att utreda vilken form ett modernt landsbygdsboende kunde få på Husulabacken i Lappträsk och i bästa
fall även mer omfattande påverka utvecklingen av landsbygdens arkitektur.
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5 BESKRIVNING AV DETALJPLAN
Grundtanken i detaljplanen är att på Husulabacken skapa ett bostadsområde i mindre skala med respekt för
miljön och omgivet av vidsträcka rekreationsområden så gott som i naturtillstånd. Byggverksamheten
koncentrerar sig på den innergård för gemensamt bruk (samfällda gård) som inspirerats av de befintliga
byggnader som omger gården. Innergården avgränsas såväl av gamla byggnader som av nybyggda
tvåvåningshus som anpassats till det gamla beståndet på ett tidsenligt sätt. De nyuppförda byggnaderna kan
omfatta lokaler för gemensamt bruk: garage samt kontors- eller bostadslokaler.

Utsikt över gemensam gård på Husulabacken, illustration Hanna Jahkonen

På Husulabacken föredrar man lösningar som främjar en hållbar utveckling. Byggnaderna ska ha en träfasad
och en trästomme. Bostadsområdet omges av variationsrika skogar som till största delen bevaras i
naturtillstånd. För ytbeläggning av gator och andra yttre utrymmen väljs helst genomsläppliga ytmaterial.
Nybyggnaderna ska anslutas till det kommunala vattenförsörjningsnätet.

5.1 ALLMÄN BESKRIVNING
Det planlagda området omfattar två större delområden: ett åkerfält intill riksväg 6 och
Skogsforskningsinstitutets område som omfattar den förra forskningsstationen med omgivning
(Husulabacken). Åkerfälten bevaras i sitt nuvarande tillstånd och får beteckningen MA, landskapsmässigt
värdefullt åkerområde. Det M-1 märkta utplanterade skogsforskningsområdet, som är i Forststyrelsens ägo,
är uppdelat som jord- och skogsbruksområde, och nyttjas för skogsforskning.
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Byggverksamheten som anges i planen förläggs till området Husluabacken. Forskningsstationens
huvudbyggnad (kontors- och bostadslokal) bevaras (sr). Ladugård (fähus) anvisas för rivning (se punkt
5.4.1.1). Den lilla boden flyttas inom byggområdet. Det befintliga byggnadsbeståndet på Husulabacken
kompletteras med fyra tvåvåningshus med långsmal byggnadskonstruktion som kommer att omge den
gemensamma gården. 12 separata småhustomter förläggs till den yttre omkretsen av denna helhet.
Största delen av de omgivande skogsområdena förblir när-rekreationsområden VL eller VL/s.
Bastun vid stranden mitt i rekreationsområdet används av invånarna gemensamt. Vid stranden av
Lappträsket i närheten av bastun reserveras ett område för båtplatser vid en brygga som ska byggas.
Radhuset vid Pentinkulmavägen förses med beteckningen AP.
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Illustration över området Husulanmäki, Hanna Jahkonen

5.1.1 Dimensionering
Området får ny byggnadsrätt 2 560 k-m2 som i sin helhet förläggs till A-områdena. Sammantaget ligger
byggnadsrätten i området 3 250 k-m2.
5.1.2 Trafik
Under förberedelsefasen har Nylands NTM-central konstaterat att Husulavägens nuvarande vägskäl till
riksväg 6 inte i fortsättningen kan användas för fordonstrafik. Korsningen ska förses med bom/pollare och
ska i fortsättningen endast fungera för lätt trafik och utryckningsfordon. Det betyder att Husulabackens
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blivande invånare vid bilkörning får begagna Ingermansbys korsning och fortsätta därifrån till Husulavägen
via Latokartanovägen och Pentinkulmavägen. Detta förlänger avståndet till Kapellbyns tjänster med cirka två
kilometer.

5.2 UTFALL AV MÅL FÖR MILJÖNS KVALITET
Den plan som ligger till grund för detaljplanen har höga ambitioner för sin planering och sina mål. Närmare
anvisningar för byggnadssätt medföljers som bilaga 5 och bifogas och med tomtens överlåtelsevillkor.

5.3 OMRÅDESRESERVERINGAR
5.3.1 Kvartersområden
Kvarter 1 har anvisats som kvartersområde för småhus AP. Byggnadsrätt (exploateringstal e=0,085) har
fastställts utifrån befintliga byggnader. Kvarter 2 där den gamla forskningsstationens huvudbyggnad är
belägen har efter sin ursprungliga funktion fått beteckningen AL, kvartersområde för bostads-, affärs- och
kontorsbyggnader. Byggnaden är skyddad (sr: byggnad som ska skyddas, som inte får rivas. Reparationer och
ändringsarbeten som företas i byggnaden ska utföras så att byggnadens kulturhistoriskt värdefulla karaktär
bevaras. Ett utlåtande ska begäras av museimyndigheten då bygglov söks.). Kvarter 3 är ett kvartersområde i
gemensam användning avsett för boende. I kvarteret ingår en bastubyggnad jämte en ny byggnad för
gemensamt bruk. I kvarteret ingår även en innergård för gemensamt bruk. Vid stranden i mitten av
rekreationsområdet finns ett AH-område reserverat i samband med den befintliga bastubyggnaden.
Kvarteren 4, 5 och 6 har betecknats som AP-1-område, (kvartersområde för småhus för boende). I området
får uppföras radhus, små kedjehus och separata småhus (egnahemshus) för boende. I kvartersområdet kan
även förläggas en tvåvåningsbyggnad för gemensamt bruk med garage i nedre våningen och antingen
arbetslokaler som inte medför miljöstörningar, eller bostäder. I AP-1-området får på tomten eller
byggplatsen dessutom uppföras en tillbyggnad av lätt konstruktion på högst 15 m2 för varje separat småhus
samt en förrådsbyggnad på 15 m2.
5.3.2 Övriga områden
Planen omfattar rekreationsområden VL/s samt ett landskapsmässigt värdefullt åkerområde MA.
Vegetationen i Husulanmäki, särskilt trädbeståndet, är mycket mångsidigt. Så gott som alla naturtyper i
rekreationsområdena har i en naturutredning konstaterats vara värdefulla på lokal nivå, varför området till
största delen har betecknats med VL/s där området ska bevaras i naturtillstånd. I området får åtgärder som
främjar säkerheten vid rekreationsbruk samt andra mindre landskapsvårdande åtgärder vidtas. Dessutom
har i naturutredningen i den östra delen av området konstaterats platser som avses i 49 § i naturvårdslagen
där flygekorrar förökar sig och rastar. Det är förbjudet att i det markerade området på planläggningskartan
vidta åtgärder som försvagar flygekorrens livsmiljö. En del av rekreationsområdet är alltjämt i Forststyrelsens
ägo och används av Naturresurscentralen (LV-1). På området får gallringsavverkning och annan skogsskötsel
utföras i samband med Naturresurscentralens pågående fältförsök.
I rekreationsområdet ingår halvvägs vid Husulantie på högra sidan av vägen en gammal lada som kan
användas för ett ändamål som tjänar rekreationsbruk. Alternativt får en byggnad som tjänar rekreationsbruk
uppföras på ladans plats.
Den kulturhistoriskt värdefulla helheten av odlingslandskap i MA-området ska bevaras och då åtgärder vidtas
som påverkar omgivningens tillstånd ska man se till att områdets landskapsmässiga värden inte försvagas. I
området är det tillåtet att i liten skala förlägga jordbruksbyggnader som anpassas till de befintliga
byggnaderna samt landskapet.
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5.4 DAGVATTNET
För ytbeläggning av gårdar och gemensamma utrymmen ska helst väljas genomsläppliga konstruktioner.
Fastigheternas dagvatten ska absorberas på tomterna. I allmänna områden dras inte rör för dagvattnet, utan
där används befintligt dikesnätverk och nya öppna diken.

5.5 KONSEKVENSER AV PLANEN
5.5.1 Konsekvenser för den lokala miljön
5.5.1.1 Konsekvenser för den byggda miljön
Av det befintliga byggnadsbeståndet ska huvudbyggnaden (bostads- och kontorslokal) skyddas
med beteckningen sr (Byggnad som ska skyddas och inte får rivas. Reparationer och
ändringsarbeten som företas i byggnaden ska utföras så att byggnadens kulturhistoriskt
värdefulla karaktär bevaras. Ett utlåtande ska begäras av museimyndigheten då bygglov söks.).
För detta ska som användningsändamål i enlighet med nuvarande användning anges AL
(Kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader).
I Hanna Jahkonens diplomarbete som har legat till grund för planläggningsförslaget föreslås att
en ladugård (fähus se kap. 3.1.3) flyttas så att den avgränsar den västra kanten av den
gemensamma gården som fungerar som planens kärntema. En närmare undersökning har
avslöjat att byggnadens stomme utgörs av brädor och reglar, vilket skulle försvåra en flyttning i
tekniskt hänseende och medföra betydande kostnader. Om byggnaden lämnades kvar på sin
nuvarande plats, skulle förverkligandet av planen förhindras, då två tomter för småhus för
boende skulle bli outnyttjade och planen för ett område med en innergård omgiven av
gemensamma byggnader i form av gruppering av småhus inte skulle gå att genomföra. För att
göra det möjligt att förverkliga området har man i planläggningsförslaget beslutat riva den
befintliga byggnaden och ersätta den med en nybyggnad som ger ett liknande intryck i
stadsbilden.
En liten förrådsbyggnad på östra sidan av gården ska enligt planläggningsförslaget flyttas ca
15 m norrut, likaså för att ge plats åt de utrymmen för gemensamt bruk som omger
innergården. Flyttningen av förrådsbyggnaden av timmer kan betraktas som tekniskt och
ekonomiskt rationell och bevarandet av byggnaden är väsentligt med tanke på områdets
identitet och tidsperspektiv som skapar trivsel.
5.5.1.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön
Byggverksamheten i enlighet med detaljplanen koncentrerar sig med undantag för det
sydligaste kvarteret i Husulanmäki antingen på det redan byggda området eller på en naturtyp
som inte är betecknad som särskilt värdefull. Området bebyggs koncentrerat och tomterna är
små. Största delen av området kommer att bevaras som rekreationsområden så gott som i
naturtillstånd. Dessutom rekommenderas det i anvisningarna för genomförande av denna
planbeskrivning att de obebyggda tomtpartierna lämnas i naturtillstånd
Rekreationsanvändningen av skogarna i området kommer att öka i och med att Husulanmäki
byggs ut. Man avser att begränsa områden för motion till bestämda friluftsrutter.
5.5.1.3 Övriga konsekvenser
30

Fordonstrafiken längs Pentinkulmantie kommer att öka i och med byggverksamheten på
Husulabacken.
5.5.2 Förhållandet till de nationella markanvändningsmålen
Enligt 25 § i markanvändnings- och byggförordningen ska i detaljplanebeskrivningen presenteras en
redogörelse över planens förhållande till de nationella markanvändningsmålen, om detaljplanen utarbetas
för ett område som saknar en ikraftvarande generalplan. Då denna detaljplan avviker från den ikraftvarande
generalplanen, fogas denna redogörelse till planbeskrivningen i tillämpliga delar.
VAT: En polycentrisk områdesstruktur som bildar nätverk och grundar sig på goda förbindelser främjas i hela
landet, och livskraften och möjligheterna att utnyttja styrkorna i de olika områdena understöds.
Förutsättningar skapas för att utveckla närings- och företagsverksamhet samt för att åstadkomma en
tillräcklig och mångsidig bostadsproduktion som förutsätts av befolkningsutvecklingen.
Detaljplanen förverkligar de riksomfattande målen för områdesanvändningen. I och med att Husulabckane
byggs ut ökar Lappträsks dragningskraft som boningsort, vilket tillför potential för förbättrad
företagsetablering i området. Det föreslagna byggprojektet gör bostadsstrukturen i Lappträsk mer
mångsidig och stödjer kommunens image som en miljövänlig boningsort med respekt för traditioner.
VAT: Förutsättningar skapas för en kolsnål och resurseffektiv samhällsutveckling, som i första hand stöder sig
på den befintliga strukturen. I de stora stadsregionerna görs samhällsstrukturen mer sammanhängande.
Detaljplanen förverkligar de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Det koncentrerade byggandet
i trä som följer principerna för cirkulär ekonomi med låg livscykelpåverkan på miljön stödjer målsättningen
för en kolsnål och resurseffektiv samhällsutveckling.
VAT: Tillgängligheten i fråga om tjänster, arbetsplatser och fritidsområden för olika befolkningsgrupper
främjas. Möjlighet att gå, cykla och använda kollektivtrafik samt utvecklandet av kommunikations-, färd- och
transporttjänster främjas.
Detaljplanen förverkligar de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Från bostadsområdet på
Huslulabacken fungerar kollektivtrafikförbindelserna i riktning mot Helsingfors och Kouvola utmärkt. Mellan
området och Kapellby finns även en separat led för lätt trafik.
VAT: Det riksomfattande trafiksystemets funktionsduglighet och resurshushållning främjar man genom att i
första hand utveckla befintliga trafikförbindelser och nätverk. Förutsättningarna för rese- och
transportkedjor som grundar sig på samanvändning av olika trafikformer och trafiktjänster samt fungerande
knutpunkter inom gods- och persontrafiken säkerställs.
Bostadsområdet Husulabacken intill riksväg 6 stödjer förverkligandet av det riksomfattande målet för
områdesanvändningen och gör det möjligt att nyttja framtidens trafikmedel för områdets behov.
VAT: Man förbereder sig på extrema väderförhållanden och översvämningar samt på verkningarna från
klimatförändringen. Nytt byggande placeras utanför områden med översvämningsrisk eller också säkerställs
hanteringen av översvämningsriskerna på annat sätt.
Detaljplanen förverkligar de riksomfattande målen för områdesanvändningen. I detaljplanen anvisas inget
byggande till områden med översvämningsrisker.
VAT: Olägenheter för miljön och hälsan som orsakas av buller, vibrationer och dålig luftkvalitet förebyggs.
Olägenheter som orsakas av buller eller dålig luftkvalitet har inte konstaterats i planläggningsområdet.
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VAT: Det sörjs för att den nationellt värdefulla kulturmiljön och naturarvets värden tryggas. Bevarandet av
områden och ekologiska förbindelser som är värdefulla med tanke på naturens mångfald främjas. Det sörjs
för att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation samt för att nätverket av
grönområden består.
I detaljplaneområdet förekommer inga värdefulla kulturmiljöer eller naturarv. Planen lämnar största delen
av skogsområdena på Husulabacken som rekreationsområden så gott som i naturtillstånd.
VAT: Förutsättningar för bioekonomin och den cirkulära ekonomin skapas samt en hållbar användning av
naturtillgångarna främjas. Det sörjs för att sammanhängande odlings- och skogsområden som är viktiga för
jord- och skogsbruket samt områden som är viktiga för den samiska kulturen och de samiska näringarna
bevaras.
Kommunen utvecklade målmedvetet redan från början området Husulabacken enligt principerna för hållbar
utveckling och cirkulär ekonomi. Byggnaders fasader och stomme ska vara av trä, vilket främjar
förverkligandet av kolneutralitet. I val av byggmaterial ska resursklokhet beaktas. För ytbeläggning av gator
och andra yttre utrymmen väljs helst genomsläppliga material. Största delen av området bevaras som
rekreationsområde i så gott som naturtillstånd. Planen möjliggör rymliga utrymmen för gemensamt bruk.
MA-området i planen främjar bevarandet av den jordbruksdominerande kulturen i Lappträsk och de
näringsmöjligheter som hänför sig till jordbruket.
5.5.3 Förhållande till landskapsplanen
Planområdet är till största delen s.k. vitt område. I en rekommendation för utveckling av de vita områdena i
planen utanför Helsingforsregionen konstateras det att det område som på kartan i landskapsplanen inte har
anvisats något särskilt användningsändamål främst är avsett för jord- och skogsbruk och stödnäringar till
dessa näringar och att det bostads- och arbetsplatsbyggande som söker sig till området ska hänvisas till
områden och byar med tätortsfunktioner. I rekommendationen konstateras likväl även att man vid en mer
detaljerad planering kan anvisa annan till sina verkningar lokalt betydande markanvändning.
Då regionplanen granskas i relation till en för Lappträsk typiskt utspridd, av olika byar sammansatt
samhällsstruktur, omfattas Husulabacken klart och tydligt av huvudtätortens service och stödjer därför
bevarandet av denna service. Sjökulla bostadsområde som fick sin detaljplan år 2004 ligger några hundra
meter bort, liksom även den långsmala tätorten Ingermansby. Husulabacken är en separat skogsholme i vars
mitt Skogsforskningscentralens forskningsstation med tillhörande byggnader har varit förlagd från och med
1930-talet. Området har hittills i ringa utsträckning använts för rekreation. En småskalig planenlig utbyggnad
av området respekterar den befintliga omgivningen och aktiverar dess användning för rekreation. De
allmänna trafikförbindelserna från området åt Helsingfors- och Kouvolahållet är goda, lokal kollektiv trafik
förekommer inte i praktiken i Lappträsk. Förbindelserna för lätt trafik till Kapellby är utomordentliga.
Området är redan nu anslutet till kommunens vatten- och avloppsnät, vilket kommer att utnyttjas i samband
med nybyggnadsverksamheten.
Planen för Husulabacken är ambitiös och kommunen avser att med hjälp av planen profilera sig som en
attraktiv boningsort för nya invånare. Att Husulabacken enligt den nuvarande planen byggs upp till ett
resursklokt bostadsområde som gestaltar ett nytt slags landsortsboende i socialt och arkitektoniskt
hänseende är en händelse av stor betydelse på det lokala planet och möjligen även i ett större perspektiv.
5.5.4 Konsekvenserna bedömda utifrån innehållskraven i generalplanen
Det bostadsbyggande som planerats på Husulabacken avviker från områdets huvudanvändningsändamål,
sådant det anvisas i delgeneralplanen med rättsverkan (jord- och skogsbruksområde(M)). I detta kapitel
bedöms planlösningens konsekvenser enligt de krav på innehåll som uppräknas i 39 § i markanvändnings32

och bygglagen och som ska beaktas då en generalplan utarbetas, i den omfattning som generalplanens
styrningsmål och noggrannhet förutsätter.
1. Funktionalitet, ekonomi och ekologisk hållbarhet i samhällsstruktur
Den ikraftvarande delgeneralplanen (2002) har vid Husulabacken beteckningen utredningsområde (se) som
anger att dess användningsområde kräver att en separat delgeneralplan utarbetas. Föreliggande detaljplan
tillgodoser detta behov. Beteckningen utredningsområde härrör från den tidpunkt då en delgeneralplan
utarbetades och Husulabacken fortsättningsvis var i Forststyrelsens ägo och en skogsforskningsstation var
verksam där. När Forststyrelsen i syfte att koncentrera sina verksamheter år 2014 var redo att avstå från
området, förvärvades det av kommunen för att utbudet av tomtmark skulle utökas och ett bostadsområde
utvecklas enligt principerna för hållbar utveckling för att attrahera invånare utanför kommunen.
Husulabacken var bebott hela den tid skogsforskningsstationen var verksam (se kap. 3.1.3). Planen visar
småskaligt byggande för området som omfattar 12 småhus med gemensamma utrymmen, troligtvis
dimensionerade för ca 30–40 invånare. Tomterna är små, 500-1700 m2 och grupperade omkring
gårdsområdet som redan är i bruk.
Lappträsk består av 12 byar som ligger utspridda i kommunens område (340 km2). Några av dem ligger långt
borta från den tätort som är kommunens centrum. Då man ser till de lokala förhållandena är avståndet från
Husulabacken till Kapellby (med bil 5 km, till fots eller med cykel 2,5 km) rimligt och servicen i Kapellby lätt
tillgänglig. Sjökulla bostadsområde som fick sin detaljplan år 2004 ligger några hundra meter bort, liksom
även den långsmala tätorten Ingermansby. Denna helhet kan betraktas som kompletterad med
Husulabacken.
2. Befintlig samhällsstruktur utnyttjas
Husulabacken ansluter sig på ett naturligt sätt till den befintliga infrastrukturen samt till förbindelserna för
fordon och lätt trafik till Kapellby i Lappträsk. Den kollektiva fjärrtrafikens förbindelser är goda i den skala
Lappträsk representerar. Att dra det fjärrvärmenät som betjänar Kapellby och Civiltjänstcentralen till
Husulanmäki konstaterades olönsamt i det skede då detaljplanen förbereddes. Vattenlednings- och
Husulabacken når fram till området och i och med byggverksamheten kommer området att omfattas av
nätet. Alldeles i närheten längs Husulavägen och Pentinkulmavägen har nyligen en ny jordkabel dragits.
Området kan anslutas till ljuskabelnätet.
3. Boendebehov och tillgång till service
Det boende som planerats i Husulanmäki stöder sig på den lokalt täckande servicen i Kapellby (se punkt
3.1.7). Trafikförbindelserna till större centrala orter uppskattas lokalt som goda, både med egen bil, till fots,
med cykel och med allmänna transportmedel.
Möjligheter att arrangera trafiken, i synnerhet kollektiv trafik och lätt trafik samt energi- och
vattenförsörjningen samt avfallshanteringen på ett ändamålsenligt sätt och ett hållbart sätt med tanke på
naturresurser och ekonomi.
På grund av de kulturhistoriska värdena i Kapellby i Lappträsk är det inte möjligt att göra någon större
utbyggnad eller att koncentrera byggandet i byn (se utdrag ur generalplan nedan). Kapellby har några tomter
i kommunens ägo som lämpar sig för boende och dem vill man reservera för hyresbostäder som kommunen
kommer att bygga för de äldres behov. Lappträsk kommun har tillsammans med olika samarbetspartner för
detta ändamål utvecklat en speciell hustyp, Lappträskhuset.
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Utdrag ur delgeneralplan 2002

Utbyggnaden av Husulabacken påverkar inte kollektivtrafiken mer än minimalt, då antalet invånare är litet.
Kollektiv lokaltrafik förekommer inte i praktiken med undantag för skolskjutsarna. Det är inte heller
ekonomiskt sett realistiskt att förvänta sig detta i framtiden. Såsom tidigare konstaterades är
fjärrtrafikförbindelserna till huvudstadsregionen och i Kouvolariktningen rätt så goda och utbyggnaden av
Husulabacken stödjer deras lönsamhet.
Från Husulabacken till Kapellby och mot riksväg 6 leder en separat led för lätt trafik i gott skick.
Hastigheterna på Husulavägen och Pentinkulmavägen är låga (30 km/h och 40 km/h) och den lätta trafiken
längs dessa leder är relativt säker. I och med byggverksamheten på Husulabacken kommer fordonstrafiken
längs dessa leder att tillta i någon mån. Asfaltering av Husulavägen och Pentinkulmavägen skulle givetvis
innebära en förbättring för såväl fordonstrafiken som den lätta trafiken.
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Området har redan befintliga och ändamålsenliga arrangemang för energi- och vattenförsörjning samt
avfallshantering (se punkt 2). Privat biltrafik är i en omgivning lik den i Lappträsk närapå en nödvändighet, då
lokal kollektivtrafik saknas. På Husulabacken kommer man att främja lösningar som möjliggör en hållbar
biltrafik. Den föreslagna byggda miljön stöder exempelvis ett arrangemang för att ställa eldrivna bilar till
förfogande för invånarna. På Husulabacken kommer enligt en marknadsundersökning som gjordes på
sommaren 2018 att locka invånare som är intresserade av ekologiskt byggande och boende, varför dessa
lösningar kan förväntas bli verklighet.
4. Möjligheter till en säker, sund och balanserad livsmiljö för olika befolkningsgrupper
Den plan som presenteras i detaljplanen stöder en uppbyggnad av en social gemenskap i Husulanmäki. Detta
kan ses som en förstärkning av upplevd och realistisk säkerhet. De ekologiska byggnaderna, planläggningens
kvalitet och ett boende förlagt mitt i ett rekreationsområde främjar sundhet och hälsa. De föreslagna
hustyperna som varierar mellan 80 m2 för en eller två personer och 150 m2 för familjeboende inspirerar
folkgrupper av olika ålder och familjestruktur att söka sig till området.
5. Förutsättningarna för näringslivet i kommunen
Ett syfte med utarbetandet av planen för Husulabacken har varit att attrahera invånare utanför Lappträsk.
En marknadsundersökning visar att man i detta avseende har lyckats och att området intresserar människor
med olika kompetens och kunnande. Kommunen har under de senaste åren genom olika projekt profilerat
sig bl.a. i fråga om människonärhet, minnesvänlighet, cirkulär ekonomi samt välmående och dessa projekt
utgör en potential då det gäller att välkomna föregångarföretag. En boendemiljö av hög kvalitet gör det
möjligt att attrahera experter från olika branscher till kommunen, vilket i positiv riktning påverkar både
nuvarande företag och företag som överväger att etablera sig i Lappträsk.
6. Färre miljöolägenheter
Utbyggnaden av området medför inga större miljöolägenheter.
7. Respekt för miljön, landskapet och naturvärdena
Planen utgår i fråga om lokaler från det befintliga byggnadsbeståndet på Husulabacken och hämtar där även
sin inspiration för de nya byggnader som uppförs i området. De befintliga byggnaderna avser man att bevara
till de delar det är möjligt med tanke på förverkligandet av planen. Planen omfattar vidsträckta
rekreationsområden så gott som i naturtillstånd och ett landskapsmässigt värdefullt åkerfält, vilka talar för
bevarandet av lokala landskapsmässiga naturvärden i planområdet.
8. Tillräckligt med områden för rekreationsändamål
Planen omfattar 7,6 ha när-rekreationsområden, vilket räcker till för att betjäna även friluftsmotionärer
utanför detaljplaneområdet.
5.6 Störande faktorer i miljön
I området har inte konstaterats andra störande faktorer än trafikbullret från riksväg 6. NTM-centralen i
Nyland konstaterar i sitt utlåtande om utkastet till detaljplan, att ”Området tycks vara under kontroll med
avseende på bullret. Området ligger närmast vägen på ett avstånd av 150 m från vägen och där överskrids
55 dB med knapp marginal. Området där boende har planerats ligger likväl på betydligt längre avstånd och i
en sänka bakom en kulle, vilket gör att normvärdena med säkerhet uppfylls då den här principen för
bostädernas placering följs.”
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5.7 PLANBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER
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5.8 NAMN
För detaljplanen bildas inga nya behövliga namn.

6 GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN
6.1 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE
Närmare anvisningar för genomförande kommer att lämnas i samband med villkoren för överlåtelsen av
tomterna.

6.2 GENOMFÖRANDE OCH TIDSPLAN
Kommunen inleder byggandet av gator och infrastruktur i området under år 2019. Byggnaderna kommer att
färdigställas utifrån efterfrågan av tomterna – kommunen säljer tomterna till privata byggherrar eller
entreprenadgrupper. Även en lösning baserad på områdesbyggande kan komma i fråga. Kommunens mål är
att det område som byggs med avseende på kvaliteten ska motsvara den plan som presenteras i denna
beskrivning jämte bilagor.
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