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1.TIIVISTELMÄ

1.1.Ranta-asemakaavan alue
NIMI
SIJAINTI

1.2.Ranta-asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on suunnitella Niemen kantatilan Rn:o 39:19 ja 39:13 alueiden maankäyt-
töä toiminnallisista lähtökohdista siten, että vanhan Niemen pihapiirin kehittäminen ja
kulttuuriarvojen säilyttäminen toteutuu, Paloniemen loma-asunnon rakennuspaikka säi-
lyy ja Tarhan aluetta kehitetään yhteisöllisenä loma-asuntoalueena. Alue muodostaa
MRL 74 §:n mukaisen tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Rantaviiva on yhteensä
hiukan yli 1 km. Alue on kahden maanomistajan: Markku Niemen ja Mika Niemen omis-
tama.

1.3.Kaavaprosessin vaiheet

Kaavan vireille tulo: Kh 12.2.2012 § OAS nähtävillä
Kaavan käsittelyvai-
heet:

Tekninen lautakunta §
Kunnanhallitus § Kaavaehdotus nähtä-

villä

Tekninen lautakunta §

Kaavan hyväksymi-
nen:

Kunnanhallitus §
Kunnanvaltuusto §

Kuva 1. Niemen tilan aitat 1700 – luvulta. Etualalla kuvassa on jyväaitta ja takana verkkoaitta. Kuva Sari Niemi
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2.LÄHTÖKOHDAT JA ALUEEN NYKYTILANNE

2.1.Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1.Alueen yleiskuvaus

Pasmajärven kylämaisemaan olennaisesti kuuluva Niemen tila on yksi kylän kantatiloista. Nie-
men kantatilan peltoalueet ovat viljelykäytössä ja ovat siten pysyneet avoimina. Vanha pihapiiri
on säilynyt 1950-luvulta kohtuullisen hyvin tähän päivään. Vanhin päärakennus tuhoutui toisen
maailmansodan aikana.

Pasmajärven kylällä ei ole enää toimivia karjatiloja, mutta peltoalueilla viljellään perunaa ainakin
omiin tarpeisiin ja niiltä tehdään myös poroheinää. Porotalouselinkeinoa alueella on edelleen.
Perinteisesti kyläläiset ovat olleet ahkeria kalastajia. Lisäksi vanha tervanpoltto näkyy vielä ky-
lämaisemassa tervahautoina.

Vanhat kantatilat ja niiden päärakennukset ovat osittain muuttuneet loma-asunnoiksi. Toisissa
taloissa asutaan edelleen ympärivuotisesti. Niemen tilallakaan ei tällä hetkellä asuta vakituisesti.

Kuva 2. Ilmakuva Niemen tilasta keskellä Pasmajärven kylää.
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2.1.2.Luonnonympäristö

Suunnittelualueet kuuluvat rantavyöhykkeeseen ja siten niillä tapahtuvat toimenpiteet vaikutta-
vat Pasmajärven vedenlaatuun. Pasmajärven veden laatu on todettu tyydyttäväksi, sillä järvi on
matala. Pasmajärvestä vedet virtaavat edelleen Torniojokeen ja sitä kautta Perämereen.

Niemen pihapiiri sijaitsee niemen kärjessä ja ympäröivät peltoalueet kuuluvat luontevana osana
Pasmajärven kylän peltomaisemaa. Peltoalueiden kasvilajisto on muuttunut perunanviljelyn
myötä ja poroheinää ei pelloilta ole tehty kahteen kymmeneen vuoteen. Rantaviivan tuntumassa
puusto on lehtipuuvaltaista ja lehtomaista, mutta myös yksittäisiä vanhoja mäntyjä kasvaa jär-
ven rannassa. Rantaviiva on kivinen, koska pelloilta kivet on perinteisesti ajettu järven rantaan.
Maaperä on hiekkamoreeni.

Kuvat 3 ja 4 Niemen pihapiirin rannasta vesistön suuntaan ja rannasta pihapiiriin päin.
Pellot ovat perunanviljelyssä, mutta myös pensoittumisen merkkejä on havaittavissa metsien reunavyöhykkeillä. Sari Niemi
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Tarhan alue sijoittuu kylän peltoalueiden reunavyöhykkeelle ja metsä on ojitettu useita kymme-
niä vuosia aikaisemmin. Tarhan alueella sijaitsee vanha peltoalue, jota ei ole niitetty useisiin
vuosiin. Pellolla on näkyvissä pensastoa. Metsä on tyypillinen vanha ojitettu tuore kangas. Ojien
pohjilla ei ole vettä, mutta aluskasvillisuutena metsässä on sammal ja varvut (esim. puolukka).
Tarhan alueella rantaviivassa sijaitsevat hiekkadyynit ja niillä kasvaa mäntypuuvaltaista metsää.
Maaperä on moreenivaltainen, mutta rantavyöhykkeellä sijaitsee hieno hiekkavaltainen alue.

Kuvat 5,6 ja 7 Tarhan rannasta. Alimmassa kuvassa on näkyvillä hiekkapohjainen rantavyöhyke. Kuvat Sari Niemi
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Kuvat 8 ja 9 yläpuolella ovat Tarhan alueelta.
Kuvat 10 ja 11 alapuolella ovat Paloniemen lähteistä, jotka ovat vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia kohteita. Kuvat Sari Niemi

Paloniemen alue on kuivaa kangasta, joka muuttuu etelään mentäessä tuoreeksi kankaaksi ja
rämeeksi. Suoaluetta on kutsuttu nimeltä Tervajänkä. Alueella on vanha tervahauta, jonka pol-
ton yhteydessä 1930-luvulla metsä on palanut. Suoalueelle sijoittuu kaksi lähdettä, jotka ovat
vesilain 11 §:n mukaisia kohteita. Niitä ei ole kaivettu ja niiden ympärillä luonto on koskematon.
Maaperä vaihtelee moreenivaltaisesta karkeasta hiekasta turveperäiseen.
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Kuvat 12 ja 11 ovat Paloniemestä
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2.1.3.Rakennettu ympäristö

Kaava-alueella sijaitsee lähinnä 1800 - 1900 –luvulla rakennettuja rakennuksia. Vanhimmat ra-
kennukset sijoittuvat Niemen pihapiiriin, joka on tyypillinen lappilainen neliönmallinen talonpoi-
kaispiha. Kulmat pihapiirissä ovat avoimet. 1800-luvulla rakennettu päärakennus tuhoutui toisen
maailmansodan aikana ja paikka on edelleen uudelleen rakentamatta. Vanhimmat rakennukset
ovat aitat järven rannassa. Aittojen arvellaan olevan peräisin 1700-luvulta. Pihapiirin vanhimpia
säilyneitä rakennuksia ovat navetan lato, tallirakennus ja riihen lato. Pihapiiristä on siirretty Pa-
loniemeen rannasta vanha sauna, joka on alun perin ollut pihassa savupirttinä. Rakennukseen
on ikkuna-aukotuksia suurennettu 1970 luvulla, mutta alkuperäiset ovet ja huonejako ovat säily-
neet. Paloniemeen on myös siirretty hirsiä vanhasta kesänavetasta, joka sijaitsi tarhassa sekä
useita latoja läheisiltä suoniityiltä.

Tilan mailla on ollut tervanpolttoa ja on siten tervahautojen jäänteitä, mutta muita muinaismuis-
toja ei alueelta ole löytynyt tilan maille tehdyssä inventoinnissa. Hilkka Oksalan Arkeologisessa
inventoinnissa tilan rajanaapurissa on perimätiedon mukaan alueen vanhin asutuspaikka,
Moakki, rakennuksen pohja sekä myös tervahauta. Lisäksi Karilan pihapiirissä on mahdollinen
kivikautinen (?) asuinpaikka (vuoden 1958 inventoinnissa saatu tieto).

Kuvat 12, 13 ja 14 aitoista.

Kuvat Kaisa Kurkela
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Kuva 15 on Jussan talosta, Kaisla Kurkela Kuva 16 on navetan ladosta, Kaisla Kurkela

Kuvat 17 ja 18 ovat tallirakennuksesta, jossa asuttiin toisen maailmansodan jälkeen päärakennuksen tuhouduttua. Kuvat Sari Niemi

Kuva 19 on riihen ladosta,
joka pystytettiin uudelleen
2000 – luvulla. Saru Niemi
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2.1.4.Asuminen ja ikärakenne

Kaava-alueella ei asu yhtään vakinaista asukasta. Kaava-alue sijaitsee Pasmajärven kylässä,
jossa väestökehitys on ollut voimakkaasti laskeva viime vuosituhannen loppupuolella. Lasku on
pienentynyt 2000-luvun alussa. Kylällä ei ole toimivaa koulua eikä kauppaa.

2.1.5.Maanomistus

Alue on yksityisomistuksessa.

2.2.Kaavoitus- ja suunnittelutilanne

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat olleet ohjaavina maakuntakaavaa laadittaessa ja
siirtyvät maakuntakaavan kautta ranta-asemakaavaan.  Valtakunnallisista alueidenkäyttötarkoi-
tuksista tätä ranta-asemakaavaa koskettavat poronhoitoon, kulttuuriympäristön säilyttämiseen
sekä yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat tavoitteet.

Maakuntakaava

Alueella on voimassa Tunturi-Lapin maakuntakaava, jossa on osoitettu moottorikelkkareitti jär-
ven rantaan vesistön puolelle. Pasmajärven rannalle on maakuntakaavassa osoitettu muinais-
muistoja, jotka eivät sijoitu Niemen tilan alueelle.

Maakuntakaavan yleismääräyksistä tätä kaava-aluetta koskevat seuraavat määräykset:

Ranta-alueilla taajamatoimintojen alueiden (A) ja keskuskylien (at) ulkopuolella vapaan rantavii-
van osuus tulee olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.

Ranta-alueilla tulee turvata rannan suuntainen kulkuyhteys.
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Yleiskaava

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

Rakennusjärjestys

Kolarin kunta on hyväksynyt rakennusjärjestyksen.

Päätökset, sopimukset, suunnitelmat ja investoinnit

Kiinteistörekisteri
Alue kuuluu kiinteistörekisteriin.

Pohjakartta
Pohjakartan on tarkastanut kaavan laatija kesällä 2013.

Muut suunnitelmat ja selvitykset

Pamajärvelle on tehty vesistön kunnostussuunnitelma, jossa järven vedenpintaa on suunniteltu
nostettavan 45 cm. Vedenpinnan nosto ei vaikuta tulvakorkeuteen. Maanomistaja Mika Niemi
suunnittelee tilan elinkeinotoiminnan kehittämistä tulevaisuudessa.

Kaavaa varten on tehty muinaismuistoselvitys (Mikroliitti Oy), mitoitustarkastelu rantaviivan osal-
ta (kaavan laatija), rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (kaavan laatija) ja kuvaus luonnon
olosuhteista (kaavan laatija) sekä siitä miten herkät vyöhykkeet jätetään rakentamiselta vapaik-
si.

Lähdeaineistona on käytetty Hilkka Oksala: KOLARI, Arkeologinen inventointi 1997-2000 ja La-
pin kulttuuriympäristö tutuksi hankkeen tuloksia.

Tunturi-Lapin maakuntakaavaa varten tehdyssä maisemallisessa selvityksessä Pasmajärven
alue kuuluu Aapa-Lapin maisema-alueeseen ja siellä erityisesti Sieppijärven-Rovaselän vaara-
ja suoalueeseen. Pasmajärven kyläkeskus on myös mukana Kurtakko-Venejärvi-Vaattojärvi
kulttuuriympäristövyöhykkeen aluerajauksessa.
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3. RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELU JA
KAAVAPROSESSI

3.1.Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve

Tavoitteena on suunnitella Niemen kantatilan Rn:o 39:19 ja 39:13 alueiden maankäyttöä toimin-
nallisista lähtökohdista siten, että vanhan Niemen pihapiirin kehittäminen ja kulttuuriarvojen säi-
lyttäminen toteutuu, Paloniemen loma-asunnon rakennuspaikka säilyy ja Tarhan aluetta kehite-
tään yhteisöllisenä loma-asuntoalueena.

3.2.Osallistuminen ja yhteistyö

3.2.1.Osalliset

Kaavahankkeessa osallisia ovat seuraavat tahot:

Viranomaiset:
Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Museovirasto

Lautakunnat:
rakennuslautakunta

Asukkaat  ja maanomistajat

Pasmajärven kyläyhdistys
Kolarin alanen paliskunta
Vesiosuuskunta

Sähkö-, vesi-, puhelinyhtiöt:

Muut yhtiöt:
Jätehuolto

3.2.2.Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Kaavahanke koskettaa lähinnä yksityisen omistamaa maa-aluetta. Vuorovaikutus hoidetaan
osallistumis –ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnoa sekä kaavaehdotus nähtäville asettamalla.
Kannanottojen ja muistutusten pohjalta järjestetään neuvotteluja osallisten kanssa.

3.2.3.Viranomaisyhteistyö

Kaavasta on käyty työneuvottelu Lapin ELY -keskuksen ja Lapin liiton kanssa. Työneuvottelus-
sa tuli esille tarve tehdä kantatilaselvitys rantaviivan osalta, muinaismuistoselvitys ja luontoselvi-
tys.

Tämän työneuvottelun pohjalta alueelle on tehty muinaismuistoselvitys syksyllä 2011, rantavii-
van osalta kantatilatarkastelu, kulttuuriympäristöä koskevia selvityksiä on täydennetty ja kaavan
laatija on tehnyt selvityksen suunnittelualueen luonnonympäristöltään herkistä alueista, mm. ve-
silain 11 §:n mukaisista kohteista. Nämä alueet jätetään rakentamiselta vapaiksi vyöhykkeiksi.

Viranomaisneuvottelu käytiin 11.12.2013 Lapin ELY-kesuksessa.
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3.3.Kaavahankkeen aloitus ja eteneminen

Kaavahanke käynnistyi maanomistajien aloitteesta. Kolarin kunnanhallitus on kokouksessaan
12.1.2013 käsitellyt kaavahanketta kokouksessaan ja päättänyt, että se käynnistetään.

Ranta-asemakaavan käynnistämisestä ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisesta
nähtäville kuulutettiin kunnan virallisilla ilmoitustauluilla xx.xx.xxxx ja Lapin kansassa  xx.xx.xxxx

16.1. – 14.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kunnan virallisilla
ilmoitustauluilla.

xx-xx Kaavaluonnos oli nähtävillä ja lausunnoilla.
xx-xx Kaavaehdotus oli nähtävillä ja luasunnoilla

Yhteistyötä on tehty kiinteästi kunnan rakennusvalvonnan sekä teknisen toimen kanssa.

3.4.Ranta-asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteita ei ole määritelty yleiskaavassa. Maakuntakaavassa on osoitettu moot-
torikelkkareitti rantaviivan tuntumaan. Kaavan tavoitteeksi on tarkempien selvitysten pohjalta
muodostunut kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja luontoarvojen säilyttäminen.

Osallisten tavoitteet
Maanomistajien tavoitteena on kehittää Niemen vanhaa talonpoikaispihapiiriä rakentamalla uu-
delleen toisen maailmansodan aikana tuhottu päärakennus, jolloin pihapiiriin tulee kaksi päära-
kennusta. Lisäksi maanomistajien tavoitteena on säilyttää Paloniemessä sijaitseva loma-
asunnon rakennuspaikka. Tarhan alueelle maanomistajan tavoitteena on saada mahdollisuus
useamman loma-asunnon rakentamiseen, jolloin tilan kehittäminen esimerkiksi pienimuotoisena
matkailupalvelujen alueena olisi mahdollista.

3.5. Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

3.5.1.Kaavaratkaisun valinta ja perusteet

Kaavasta tehtiin useampia luonnosvaihtoehtoja. Niemen pihapiirin osalta vaihtoehtona
oli kehittää sitä useampana tonttina tai sitten yhtenä kokonaisuutena. Ratkaisussa pää-
dyttiin kehittämään Niemen pihapiiriä yhtenä kokonaisuutena, jolloin turvataan vanhan
maatilan pihapiirin rakenteen säilyminen ja estetään siten kulttuuriympäristön pirstomi-
nen useampaan kokonaisuuteen. Pihapiirin yhteydessä oleva loma-asunnon tontti säily-
tetään ennallaan kuitenkin osoittaen sille pienen loma-asunnon rakennusoikeus.

Tarhan osalta luonnosteltiin loma-asuntoaluetta kokonaan omarantaisena tai vaihtoeh-
toisesti osittain loma-asuntoalue yhteisrantaisena. Ratkaisussa päädyttiin osoittamaan
kaksi tonttia omarantaisena ja muuten alue yhteisrantaisena turvaten vesistön suuntai-
nen kulkuyhteys myös tältä osalta. Tällä ratkaisulla myös turvataan tarhan itärajalla
naapurin puolella mahdollisesti sijaitsevan vanhan asuinpaikan - Molokin ympäristön
säilyminen mahdollisimman koskemattomana myös Niemen tilan alueella. Alueella säi-
lyy kulkuyhteys rannan suuntaisena maakuntakaavan ohjauksen mukaisesti.

Paloniemessä pohdittiin nykyisen kesämökkitontin osalta vaihtoehtona yhden tai kah-
den tontin muodostamista. Alue halutaan säilyttää nykyisessä laajuudessaan ja siten ei
ratkaisussa osoiteta tontin laajentamista herkille alueille jänkän suuntaan eikä lähteiden
esiintymisalueille. Nykyinen kesämökkitontti esitetään kahtena loma-asunnon tonttina.
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4.RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1.Kaavan rakenne

Valittu kaavaratkaisu pitäytyy olemassa olevassa rakenteessa siten, että Paloniemessä sallitaan
kaksi loma-asunnon tonttia, Niemen pihapiirissä turvataan lappilaisen neliöpihaperiaatteen mu-
kaisesti pihapiirin kehittäminen ja vanhan tuhoutuneen päärakennuksen rakentaminen uudel-
leen sekä yksi loma-asunnon tontti. Tarhan aluetta kehitetään loma-asuntoalueena. Ratkaisulla
mahdollistetaan Niemen pihapiirin kehittäminen mahdollisesti yksityisenä maatilana ja Tarhan
alueen kehittäminen esimerkiksi matkailupalvelujen alueena tai sitten tavallisena loma-
asuntoalueena.

4.1.1.Aluevaraukset

4.1.2.Kaavamerkinnät - ja määräykset

Kaavassa osoitetaan Niemen vanha pihapiiri merkinnällä Maatilan pihapiirin (AM). Pihapiirissä
osoitetaan suojeltavina rakennuksina (sr) tallirakennus 1900-luvun alusta ja kaksi vanhaa aittaa
1700-luvulta.

Asuinomakotitontteja osoitetaan kaksi kappaletta tarhan alueelle järven rantaan erillispientalojen
alueena (AO).

Loma-asuntotontteja osoitetaan yhteensä kuusi kappaletta merkinnällä loma-asuntoalue (RA).
Kaksi tonteista sijoittuu Paloniemen alueelle ja kolme tarhan alueelle.

Niemen pihapiirin ympäristöön sijoittuu maisemallisesti arvokas peltoalue (MA) ja peltoalue
(MT).

Tarhan loma-asuntojen ja rantaviivan väliin jää virkistysalue (VL). Muuten alueella on maa- ja
metsätalousaluetta (M). Niemen pihapiirin  tuntumassa on käytetty merkintää maa- ja metsäta-
lousalue, jolla on ympäristöarvoja.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita sijoittuu Tarhan alueelle ja Niemen pi-
hapiirin alueelle rantavyöhykkeelle. Lisäksi Paloniemessä vanha Tervajänkä on osoitettu luon-
non monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaana alueena (luo). Tämän alueen sisälle jää
kaksi vesilain 11 §:n mukaista lähdettä kaavakartalla merkinnällä (lä).

Muinaismuistot on osoitettu kaavassa merkinnällä: Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain
rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu sii-
hen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat
on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten (sm).

Alue, jolla ympäristö säilytetään (s-1) merkintä osoittaa Karilan pihapiirin muinaismuiston ja Tar-
han alueen länsipuolella sijaitsevan esihistoriallisen asuinpaikan Moakin ympäristön.
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4.1.3.Nimistö

Nimistö kaava-alueella noudattelee historiallista ja nykykieleenkin siirtynyttä nimistöä Niemen ti-
lan alueella.

4.1.4.Mitoitus

Kaava-alueelle on tehty mitoitustarkastelu rantaviivan osalta. Rantavyöhykkeelle sijoittuvan ra-
kentamisen osalta on mitoituslukuna käytetty lukua 8 rakennuspaikkaa/km rantaviivaa. Raken-
nuspaikoista suoraan rantaan rajoittuvina on osoitettu 6 kappaletta. Kaiken kaikkiaan rakennus-
paikkoja on 9, joista 3 on olemassa olevia ja kuusi on uusia rakennuspaikkoja.

Rakennusoikeus käyttötarkoituksen mukaisesti:

AM 724 k-m2
AO 500 k-m2
RA 950 k-m2
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4.2.Kaavan vaikutukset ja tavoitteiden toteutuminen

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön

Ranta-asemakaavasuunnittelu kohdistuu Niemen kantatilan maihin, jotka sijaitsevat Pasmajär-
ven kylässä ja lisäksi järven länsipäässä.

Niemen pihapiirin osalta ranta-asemakaava osoittaa vanhan kantatilan merkinnällä maatilan pi-
hapiiri (AM), joka sallii monipuolisesti maatilatalouteen liittyvän elinkeinotoiminnan harjoittami-
sen pihapiirissä. Siten vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön pysyvät alueen käyttöhis-
toriaan peilaten pitkällä tähtäimellä ennallaan.

Tarhan alueella muutos on suurin, kun sallitaan kahden vakituisen asunnon ja kolmen loma-
asunnon rakentaminen alueelle. Suunnittelussa on kuitenkin huomioitu riittävien virkistysaluei-
den säilyminen rantavyöhykkeellä sekä rannan suuntaisen kulun mahdollistava liikkuminen jo-
kamiehen oikeuksin. Toteutuessaan asuminen elävöittää Pasmajärven kylää, mutta tuo myös
muutosta lähinaapuruston elämään.

Paloniemen alueella sallitaan alueen säilyttäminen loma-asuntoalueena. Paloniemessä suuri
osa rantaviivasta jää kuitenkin vapaaksi, joten jokamiehen oikeuksin alueella liikkuminen säilyy
ennallaan.

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

Kaikilla alueilla rakennusalat jäävät 30 – 100 m päähän rantaviivasta, joten uuden rakentamisen
vaikutukset eivät kohdistu suoraan vesistöön. Haja-asutusalueiden jätehuoltomääräysten nou-
dattamisen tarkistaminen rakennuslupavaiheessa suojelee myös Pasmajärveä lisäravintokuor-
milta jätevesien muodossa.

Vaikutukset luonnonoloihin

Kaavassa on säilytetty laajoja luo -alueita maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla (M), virkistys-
alueilla (VL) ja tonttialueilla. Tällä halutaan säilyttää herkkää rantapuustoa ja kasvistoa sekä es-
tää suorien pintavesien valuminen vesistöön. Lisäksi halutaan kaavalla turvata Paloniemessä si-
jaitsevan Tervajänkän säilyminen vesien tasaantumisvyöhykkeenä ja estää suon ojittaminen tu-
levaisuudessa.

Tarhan alueella luo -alueeksi on osoitettu rantatöyräs, joka on luonnonympäristönä kaunis ja
muistuttaa myös alueen hienosta muinaisesta historiasta. Tämä alue on säilytetty rakentamat-
tomana eli rakennusala jää 50 m päähän rantaviivasta.

Varsinaisia uhanalaisia kasvilajeja ei Niemen pihapiirin alueelta ole havaittu. Sen sijaan Palo-
niemen alueella on kaksi arvokasta lähdettä vesilain 11 §:n mukaisina kohteina. Ne jäävät laa-
jan luo –alueen sisäpuolelle.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
sekä liikenteeseen

Ratkaisu tukee Pasmajärven kyläkeskuksen kehittämistä, koska uudet rakennuspaikat on osoi-
tettu kyläalueelle. Pasmajärvelle ei kulje julkista liikennettä. Lähin julkinen linja-autoreitti jää 6
km päähän kylästä. Kylä on yksityisautoilun varassa ja siten liikkuminen kylälle kuormittaa il-
mastoa. Kylällä ei ole palveluja esimerkiksi koulua tai kauppaa. Siten pääasiassa loma-
asumiseen tähtäävä kaava on tarkoituksenmukainen.
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Vaikutukset kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäris-
töön

Kyläkuvaan uuden rakentamisen vaikutukset jäävät vähäisiksi, koska uusi rakentaminen sijoit-
tuu metsäiselle vyöhykkeelle. Toteutuessaan kaava kehittää Pasmajärven kyläkuvaa, kun Nie-
men pihapiirin kulttuurihistorialliset rakennukset kunnostetaan ja tilakeskuksessa rekonstruoi-
daan toisen maailmansodan aikana tuhoutunut päärakennus. Kaavassa peltoalueet on osoitettu
avoimina pidettäviksi.

Muinaismuistot on huomioitu kaavassa suojeltavina kohteina. Lähinnä tilan alueelle sijoittuu
kaksi tervahautaa. Lisäksi kaavassa on huomioitu Karilan pihapiirin muinaismuiston vaikutuspiiri
sekä mahdollisen kivikautisen asuinpaikan vaikutuspiiri Tarhan länsirajan tuntumassa osoitta-
malla nämä alueen rakentamiselta vapaiksi.

Uutta rakennettaessa kaava edellyttää puuston säilyttämistä rantavyöhykkeellä, joten uuden ra-
kennuskannan osalta kaava toteutuessaan pehmentää näkymiä vesistön suuntaan.

Sosiaaliset vaikutukset

Kaava-alueelle on osoitettu yksi maatilan pihapiiri ja kaksi omakotitalon rakennuspaikkaa. To-
teutuessaan nämä mahdollistavat kylän säilymisen asuttuna myös tulevaisuudessa.

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen ja yritysvaikutukset

Kaavassa on huomioitu porotalouden harjoittamisen mahdollisuudet, koska kaavaan jää run-
saasti maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Lisäksi kaava mahdollistaa Niemen tilan talous-
keskuksen kehittämisen yritystoiminnan palvelukseen.

Ympäristön häiriötekijät ja ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Suurimpana ympäristön häiriötekijänä Pasmajärven alueella on moottorikelkkareitti, joka kulkee
erittäin lähellä pihapiirejä järven puolella. Häiriö on kuitenkin vain talviaikainen ja moottorikelk-
kailu on tärkeä liikkumismuoto talvikuukausina ja kenties porotaloudenkin harjoittamisen kannal-
ta tarpeellinen.
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5.RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Toteuttaminen ja ajoitus

Kaavan toteuttamisaikataulu on 5-20 vuoden aikana riippuen Niemen tilalle kehittyvästä elinkei-
notoiminnasta ja käyttötarkoituksesta.

Toteutuksen seuranta

Salahmissa 25.1.2014

Sari Niemi
arkkitehti, SAFA


