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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

Pasmajärven Niemen kantatilan Rno 39:13, 39:19 ja 39:35 ranta-asemakaava
Kolarin kunnassa

Ranta-asemakaava
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Konekirjoitusteksti
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Vuoden 2000 alusta voimaantulleen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan tulee
kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis-
ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tätä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa on tarkoitus pitää ajan tasalla ja tarkentaa tarpeen mukaan ranta-asemakaavatyön
kuluessa.

Suunnittelun tavoitteena on tutkia Niemen kantatilan Rn:o 39:19, 39:13 ja 39:35 alueiden maankäytön
suunnittelua tilojen toiminnallista kokonaisuutta hahmottaen. Alue muodostaa MRL 74 §:n mukaisen
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden kantatilan toiminnallisuus, historia ja kulttuuriympäristö
huomioiden ja vaalien. Rantaviiva on yhteensä hiukan yli 1 km. Alue on Mika Niemen omistama.
Paloniemen alue on Maija-Leena, Mika ja Sari Niemen omistama.

Suunnittelualue jakautuu kolmeen kokonaisuuteen 1. Niemen tilan pihapiiriin, 2. Paloniemeen ja 3.
Tarhaan. Suunnittelun sisällöllisenä tavoitteena on kehittää Niemen kantatilan vanhan maatilan
pihapiirin kokonaisuutta palauttaen ja entistäen sen rakennuskanta vastaamaan 2. maailmansodan
aikaista tilannetta. Lisäksi tavoitteena on kehittää Paloniemen loma-asunnon rakennuspaikkaa ja turvata
yhtenäinen vapaa rantaviiva tähän liittyen. Lisäksi tavoitteena on kehittää Tarhan aluetta yhteisöllisenä
loma-asutusalueena tulevaisuuden mahdollinen matkailuelinkeino huomioiden sekä turvata riittävä
yhtenäinen rakentamaton rantaviiva tähän liittyen.

Kaavoitustilanne

Alue on osoitettu Tunturi-Lapin maakuntakaavassa merkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alueen tuntumassa kulkee moottorikelkkareitti. Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset

Kaavaa varten on tehty Niemen vanhan kantatilan pihapiirin kehittämissuunnitelma, joka pohjautuu
tilanteeseen ennen toista maailmansotaa.

Kaavaa varten tullaan viranomaisten edellyttämät luontoselvitys ja kulttuuriympäristön selvitykset
kevään ja kesän 2012 aikana. Muinaismuistoja on havaittu runsaasti Pasmajärven lähiympäristössä.

Rakennettu ympäristö

Niemen kantatilan vanhan pihapiirin ympäristössä on päärakennus, joka on rakennettu 1950-luvulla.
Vanha päärakennus paloi toisessa maailmansodassa, mutta rakennuksen perustukset ovat vielä
näkyvissä. Lisäksi pihapiiriin kuuluvat osittain säilynyt hirsinen navettarakennus 1900-luvun alusta ,
pitkä hirsinen talli/aittarakennus 1900-luvun alusta, kaksi 1700-1800-luvulta peräisin olevaa aittaa ja osa
vanhasta riihestä 1900-luvun alusta. Lisäksi pihapiirin läheisyydessä sijaitsevat rantasauna ja 1970-
luvulta oleva loma-asunto. Rannassa on myös sijainnut vanha 1700 – 1800 luvulta peräisin oleva
savupirtti ja sittemmin sauna, joka purettiin 1970-luvulla ja siirrettiin Paloniemeen loma-asunnoksi.

Tarhan ympäristössä ei ole enää rakennuksia. Metsikön sisällä on aikanaan sijainnut kesänavetta, joka
on siirretty Paloniemeen venevajaksi.

Paloniemessä sijaitsee vanhoista hirsikehikoista rakennettu loma-asunto, venevaja, kaksi kalustovajaa,
perunakellari ja kesäkeittiö. Rakennuskanta on muotoutunut 1970-luvulta lähtien. Paloniemessä
sijaitsee ainakin kaksi tervahaudan pohjaa, joista viimeisintä on poltettu 1930-luvulla.

MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA?

SUUNNITTELUN TAVOITE JA SISÄLTÖ

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE



Luonnonympäristö

Niemen kantatilan pihapiirin ympäristössä pellot ovat säilyneet avoimena. Niissä on viljelty
puikulaperunaa sekä niiltä on niitetty poroheinää. Pellot säilyvät viljelykäytössä. Niemen kantatila
sijoittuu luonnonkauniille niemelle ja rantaviivaa kehystävät vanhat koivut, haavat ja jokunen mäntykin.

Tarhan alueella on mäntymetsää ja vanhaa peltoa.

Paloniemen alueella sijoittuu loma-asunto niemen korkeimmalle kohdalle. Tälle alueelle sijoittuvat myös
tervahaudat. Muuten alue on ”jänkää”, josta löytyvät tilan marjat monipuolisesti. Alueella sijaitsee myös
lähteitä.

Kaavan vaikutusalueena ovat Niemen kantatila sekä läheisimmät naapurit ja muut kyläläiset.

Osallisuus on määritelty MRL 62 §:ssä. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut,
joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus
käsittelee.

Asukkaat, maanomistajat Niemi Markku ja Mika

Naapurit Rajanaapurit

Viranomaiset Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, museoviranomaiset

Kunnan hallintokunta Rakennuslautakunta, Tekninen lautakunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta

Järjestöt ja yhdistykset Lapin luonnonsuojelupiiri, Mahdollinen toimiva kyläyhdistys

Uuden maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaan suunnitteluun vaikuttaminen painottuu aiempaa
enemmän suunnitelmien valmisteluvaiheeseen.

Ranta-asemakaavaehdotus valmistui huhtikuussa 2017. Ehdotus käsitellään MRL 74 §:n mukaisesti Kolarin
kunnanhallituksessa.  Kunnanhallituksen päätöksestä riippuen ehdotuksesta kuullaan osallisia,
neuvotellaan viranomaisten kanssa ja pyydetään lausunnot lautakunnilta.

Asemakaava- aineisto on yleisön nähtävillä ehdotusvaiheen nähtävillä oloaikoina kunnan ilmoitustaululla.

Suunnittelua koskevista yleisötilaisuuksista sekä asemakaavan luonnos- ja ehdotusvaiheista tiedotetaan
lehdistössä ja internetin välityksellä.

VAIKUTUSALUE

OSALLISET

MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA?

MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN?



Ranta-asemakaavahankkeesta käydään MRL:n mukaiset viranomaisneuvottelut.

Arvioitava tekijä Sisältö

Maisemarakenne -liittyminen maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan
-vaikutukset vesitalouteen

Rakennettu ympäristö
-liittyminen olemassa olevaan kyläympäristöön
-häiriötekijät
-erityispiirteet

Liikenne -liikenneverkko
-auto- ja vesiliikenne sekä kevyt liikenne

Sosiaaliset vaikutukset -elinolot ja viihtyvyys

Kulttuuriset vaikutukset -vaikutukset kulttuuriympäristöön

Luonnonympäristö -vaikutukset luonnonympäristöön

Vaikutusten arvioinnit ovat nähtävillä kaavan kanssa, jolloin niihin voi ottaa kantaa.

VIRANOMAISYHTEISTYÖ

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET

KUKA VALMISTELEE JA MISTÄ SAA TIETOA?

Kolarin kunta, Maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri  puh. 0400 395 587
Maanomistajan ranta-asemakaavaehdotuksen laatija: Sari Niemi, arkkitehti
Postiosoite: Kiuruvedentie 44, 74230 Salahmi
Puh. 040 8304366

-





Kolarin kunta Muistio

19.2.2012

Niemen ranta-asemakaava, Pasmajärvi, Kolari

ALOITUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU

aika: Tiistai 10.1.2012 klo 14.00
paikka:  Lapin ELY-keskus,

Paikalla: Timo Jokelainen, Lapin ELY-keskus
Leena Ruokanen, Lapin ELY-keskus
Terhi Halonen, Lapin liitto
Kullervo Lauri, Kolarin kunta
Heikki Havanka, Kolarin kunta
Sari Niemi, arkkitehti, kaavan laatija ja maanomistajien edustaja

1. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Jokelainen ja sihteeriksi Sari Niemi. Läsnäolijat
esittäytyivät.

2. Sari Niemi esitteli ranta-asemakaavahankkeen osallistumis- ja
arviointisuunnitelman sekä valokuvia alueesta.

4. Viranomaispuheenvuorot:

Kolarin kunta:
- Kaava on vireillä.

ELY-keskus:
- Alueen laajentamisesta naapurimaanomistajien alueille tulee tiedustella
maanomistajilta. Alue muodostaa kuitenkin jo nyt tarkoituksenmukaisen
kokonaisuuden (MRL 74 §).
- Pohjakartta tulee olla 1:5000 mittakaavassa.
- Kulttuuriympäristöön liittyvät selvitykset on tekeillä ja arvioidaan niiden
valmistuttua.
- Luontoselvitykset on tehtävä alueelta.
- Muinaismuistoselvitykset on tehtävä alueelta.
- Maakuntamuseo/Museovirasto tulee ottaa mukaan viranomaisyhteistyöhön.
- Kaavaselostuksessa tulee ilmetä perustelut ranta-asemakaavalle MRL 73 §:n
mukaisesti. Rantaviivapohjainen kantatilatarkastelu on tehtävä kaavan pohjaksi.
Yhtenäistä rakentamatonta vapaata rantaa/virkistysaluetta on löydyttävä riittävästi.
- Kaavassa tulee huomioida valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
- Kaavasta tulee käydä valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu sitten, kun
selvitykset on tehty. Tämä vaikuttaa kaavan aikatauluun.

Lapin liitto:
- Alue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alueen
tuntumassa kulkee moottorikelkkareitti. Yleismääräysten ohjausvaikutus
maakuntakaavasta tulee huomioida suunnittelussa. Muinaismuistoja on havaittu
runsaasti Pasmajärven lähiympäristössä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
tulee päivittää Tunturi-Lapin maakuntakaavaan liittyen.
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5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään uuden aikataulun mukaiseksi.
Muistioluonnos laitetaan tiedoksi kokouksen osallistujille ennen sen valmiiksi
saattamista.

7. Kokous päättyi n. klo 15.30.
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Muistio

Niemen ranta-asemakaava, Pasmajärvi, Kolari

ALOITUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU

aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 10.00
paikka:  Lapin ELY-keskus,
kutsuttu: Jani Hiltunen, Lapin ELY-keskus paikalla

Hannu Raasakka, Lapin ELY-keskus, pj paikalla
Pekka Herva, Lapin ELY-keskus paikalla
Tiina Elo, Lapin liitto paikalla
Kullervo Lauri, Kolarin kunta paikalla
Sari Niemi, kaavoittaja, Niemen kantatila, siht.
Museovirasto (ei paikalla)

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lapin ELY-keskuksesta Hannu Raasakka
ja sihteeriksi Sari Niemi kaavan laatijan ominaisuudessa. Muistion hyväksyjinä
toimivat Jani Hiltunen Lapin ELY-keskuksen puolesta ja Kullervo Lauri Kolarin
kunnan puolesta.

Kokouksen kulku sovittiin siten, että ensin käydään läpi Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja sen mukaisesti maakuntakaava, valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet ja selvitykset. Tämän jälkeen on
viranomaispuheenvuorot.

2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä keskusteltiin
maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta, valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista, selvityksistä ja kaavoitushankkeen aikataulusta.

Osalistumis-  ja arviointisuunnitelma.

Kaavoitustilanne-kohtaan:
 Maakuntakaavakartasta ote ja kirjoittaa auki maakuntakaavan

ohjausvaikutusta
 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet esim. poronhoito,

yhdyskuntarakenne, kulttuuriympäristö
 Asemakaavalle ja yleiskaavalle asetetut tavoitteet

Rakennettu ympäristö-kohtaan:
 Lapin kulttuuriympäristö- tutuksi hankkeen aineisto esille
 Hilkka Oksalan muinaisjäännösinventoinnit, jotka eivät kaikki löydy

muinaisjäännösrekisteristä

Luonnonympäristö-kohtaan:
 Hertta-rekisterissä ei uhanalaisia kasveja suunnittelualueella;

esimerkiksi noidanlukko
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 Paloniemen suunnittelualueen eteläpuolella on havaittu nevamesisieni,

mutta tätäkään ei ole havaittu suunnittelualueella
 Tarhan alueen länsipuolella on havaittu lettosara-kasvia
 Perinnebiotooppeja ei alueella ole havaittu. Vesilain 2 luvun 11 §:n

mukaiset lähteet tulee säilyttää, näitä on alueella. Suojavyöhyke 20 m.
 Alueella ei ole luhtarantoja, joka tulee mainita OAS:issa

Osalliset:
 Pasmajärven kyläyhdistys
 Osallisia kaikki ne joiden oloihin kaava vaikuttaa.
 Museoviranomainen on museovirasto
 Kolarin paliskunta on osallinen

Miten ja milloin voit osallistua -kohtaan:
 valmisteluvaiheen kuuleminen tammikuussa
 ehdotusvaiheen kuuleminen maaliskuussa

Tiedottaminen:
 Kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulu
 Luoteislappi/kunta tiedottaa palsta

www.kolari.fi/asuminen ja rakentaminen/vireillä olevat kaavat

Viranomaisyhteistyö:
 MRL – keskeisiltä viranomaisilta pyydetään lausunto valmistelu- ja

ehdotusvaiheessa. Harkitaan 2. viranomaisneuvottelun tarve.

Selvitettävät vaikutukset:
 Täydennetään taulukkoa siten, että vaikutukset selvitetään lähteiden,

suon ja rantojen osalta.
 Vaikutukset kulttuuriympäristön, kyläkuvan ja arkeologisen

kulttuuriperinnön osalta selvitetään

3. Viranomaispuheenvuorot:
ELY -keskuksen luonnonsuojelu-yksikkö korosti uhanalaisten kasvien osalta
niiden suojelun tärkeyttä. Hertta tietokannassa ei kuitenkaan ole
suunnittelualueella todettu uhanalaisia kasveja. Suunnitelma pitäytyy pitkälti
olemassa olevassa maankäytössä herkillä alueille eikä siten tuo muuttuvaa
maankäyttöä. Uutta maankäyttöä lähinnä tarhan metsäiselle alueelle, jossa ei
uhanalaisten kasvien elinympäristöjä. Tehdyt selvitykset riittävät näiden
reunaehtojen pysyessä ennallaan. Siten suunniteltu aikataulu on mahdollinen.

ELY -keskuksen maankäytön yksikkö piti tärkeänä kantatilan mitoituksen
kattamista vuoden 1969 –tilanteen mukaisesti hyvänä. Varsinaista normia
ranta-asemakaavan mitoitukselle ei ole. Mitoitus riippuu rakentamisen
etäisyydestä rataviivasta, tehdystä ratkaisusta ja jne.. Mitoituksen ja siltä
pohjalta tehtävän suunnittelun tarkoitus on rakennusoikeuden tasapuolinen
jakaminen kiinteistöjen välillä.

Museovirastolta on tullut viranomaisneuvottelussa huomioitavat seikat
sähköpostilla. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida sähköpostin sisältö. Oas:ia
on täydennetty sähköpostin mukaisesti.

Lausunnon voisi pyytää myös Lapin rakennusperinne ry:ltä.
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4. Jatkotoimet:
Luonnos asetetaan nähtäville tammikuussa ja ehdotusvaiheen jälkeen
ratkaistaan 2. viranomaisneuvottelun tarve.

5. Kokouksen päättäminen

Jani Hiltunen Kullervo Lauri Sari Niemi
Lapin ELY-keskus Kolarin kunta kaavan laatija
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Kansikuva:   Rakennettua ympäristöä ja peltoa Niemen alueella 

Perustiedot: 

Alue: Kolari Pasmajärvi. Pasmajärven koillisella rannalla sijaitsevien Niemen kantatilan 
kiinteistöjen 39:13 ja 39:19+13 alat.  

Tarkoitus: Selvittää sijaitseeko tutkittavilla alueilla kiinteitä muinaisjäännöksiä 
Työaika: Syyskuun puoliväli 2012 
Kustantaja: Maanomistajat. 
Tekijät: Mikroliitti Oy, Hannu Poutiainen ja Ville Laakso 
Tulokset: Inventoinnissa löydettiin kolme uutta muinaisjäännöstä. Kaikki uudet muinaisjään-

nökset ovat tervahautoja.  
 

 
Tutkimusalueiden sijainnit merkitty ympyröillä 

 
Selityksiä: Kohteiden numerointi on epävirallinen, vain tätä raporttia varten karttaviitteeksi. Museovi-

rasto antaa uusille kohteille aikanaan virallisen muinaisjäännösrekisteri-tunnuksen. 
 Koordinaatit ”NE” ovat ETRS-TM35FIN (Euref) ja ”PI” kkj yhtenäiskoordinaatit (YKJ), ”XY” 

kkj peruskoordinaatit. Kartat ja ilmakuvaotteet ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. 

 Kartta ja ilmakuvapohjat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta kesällä 2012 ellei 
toisin mainittu. 

 Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon eikä niillä ole mitään 
kokoelmatunnusta.  Valokuvat digitaalisia, kopiot niistä on luovutettu tilaajalle 
CD:llä. Valokuvat ovat tallessa myös Mikroliitti Oy:n serverillä  
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Tutkimusalueet on rajattu vihreällä. Inventoinnissa löytyneet tervahaudat merkitty sinisin sym-
bolein ja numeroin. Itäisin alue on raportin ns. Karilan viereinen alue (länsipuolisko 39:13 ja 

itäpuolisko 39:19), keskimmäinen raportin ns. Niemen alue (länsipuolisko 39:13 ja itäpuolisko 
39:19) ja itäinen alue (39:13). 

Inventointi 
Kolarin Pasmajärven etelärannalle ollaan laatimassa ranta-asemakaavaa Niemen kantatilalle, 
kiinteistöille 39:13 ja 39:19, jotka koostuvat kolmesta erillisestä alueesta. Niemen kantatilan 
kiinteistöjen alueelta eikä niiden lähialueelta tunnettu ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Pasmajärven länsi ja luoteisrannalla tunnetaan kaksi kivikautista asuinpaikkaa, yksi kivikauti-
nen irtolöytöpaikka, yksi liesipaikka, sekä 6 pyyntikuoppakohdetta.  Kolarin kunnassa 10.1.2012 
Niemen ranta-asemakaavaan liittyvässä kaavaneuvottelussa todettiin, että suunnitteilla olevalla 
ranta-asemakaava alueella tulee tehdä muinaismuistoselvitys.  
 
Suunnittelualueella suoritettava asemakaavatasoisen muinaisjäännösinventoinnin suoritti Mik-
roliitti Oy, alueen kaavakonsultin, arkkitehti Sari Niemen tilauksesta. Syyskuun puolivälissä 
2012 tehdyistä maastotöistä vastasivat Hannu Poutiainen ja Ville Laakso. Inventointi suoritettiin 
erinomaisissa maastotyöolosuhteissa.  Kenttätyön aikana tarkastettiin kaikki kolme kaavoitetta-
vaa aluetta kauttaaltaan. Menetelminä käytettiin soveltuvin osin topografista ja kartta-analyysiä, 
silmänvaraista havainnointia, koekuopitusta ja maanäytekairauksia.  
 
Maaperä alueella vaihtelee moreenista hiekkaan, puustona on enimmäkseen mäntyä tai män-
typuuvaltaista sekametsää, sekä kosteapohjaisiin, osin ojitettuihin humusmaihin ja suoalueisiin, 
joilla kasvaa lähinnä nuorta koivua ja mäntyä. Niemen tontin alueella on lisäksi hiekkapohjaista 
peltoa, josta yhdeltä lohkolta löydettiin myöhäisen historiallisen ajan ”modernia” jätettä ja rik-
koutunutta, luontaista kvartsia. Niemen tontin kaakkoisosassa on suhteellisen vähäkivistä aluet-
ta ja periaatteessa esim. pyyntikulttuurin asuinpaikaksi sopivaa tasannetta, mutta runsaasta 
koekuopituksesta huolimatta mitään arkeologisesti merkittävää ei paikalta löytynyt.  
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Karilan viereisellä alueella rannassa on hiekkaista maaperää, jossa törmä on rantavoimien 
syömää. Törmältä ei runsaasta koekuopituksesta huolimatta löytynyt merkkejä muinaisjään-
nöksistä. 
(Tulkoon mainituksi, että aivan kahden kaava-alueen vieressä mutta kuitenkin selvästi niiden 
ulkopuolella havaittiin ohi kulkiessa kaksi tervahautaa, toinen Niemen kaakkoispuolella ja toi-
nen Karilan viereisen alueen itäpuolella kesämökin pihassa, molemmat tervahaudat aivan ran-
nassa.) 
 
Inventoinnissa löydettiin kolme muinaisjäännöstä, kaikki tervahautoja, kahdelta eri alueelta. 
Niemen alueella tervahautoja oli kaksi suhteellisen lähellä toisiaan. Yksi tervahauta löytyi itäi-
simmän kiinteistön luoteiskulmasta Pasmajärven rannan läheisyydestä. Tutkittavista kiinteis-
töistä läntisimmältä ei saatu mitään havaintoja muinaisjäännöksistä (ns. Karilan viereinen alue). 
 
30.11.2012  
 
 

Hannu Poutiainen ja  Ville Laakso 
 

 
Hiekkaista tasannetta Karilan viereisellä, läntisellä alueella 

 

 
Rantavoimien syömää törmää Karilan tontin alueella. 
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Muinaisjäännökset 

KOLARI 503 PASMAJÄRVI 

Mjtunnus:  
Ajoitus: historiallinen 
Laji: valmistus: tervahauta 
 
Koordin: N: 7444 665  E: 387 608 
 P: 7447 778   I: 3387 736 
 
Tutkijat: H. Poutiainen & V. Laakso 2012 inventointi 
 
Sijainti: Paikka sijaitsee Kolarin kirkosta 37,9 km kaakkoon.  
Huomiot: Tervahauta. Pyöreä, juoksutusaukollinen, suhteellisen loivasti keskustaan viettävä 

tyyppi. Halkaisija vallin ulkoreunoista 20 m, vallin leveys 3-5 m, korkeus 0,5-2 m. 
Tervahaudan pohjan maakerroksessa hiiltä, ei huuhtoutumiskerrosta. Juoksutus-
kuoppa järven eli alarinteen puolella, pituus 4 m, leveys 3 m, syvyys 1,4 m. Juok-
sutusaukon vieressä, rannan puolella, on vanha ulkorakennus kooltaan 3x3 m. 
Vastakkaisella puolella, vallin ulkoreunan vieressä kuoppa, halkaisija 1,5 m, sy-
vyys 1 m. Tervahauta on omakotitalon pihapiirissä, rantaan viettävässä rinteessä, 
ja sen kohdalla kasvaa ainakin 50-vuotiaita tukkipuita. Maalaji hiekkamoreeni. 
Kohde sijaitsee Kolarin kirkolta vajaat 40 km kaakkoon, Pasmajärven etelärannal-
la, aivan rannan tuntumassa. 
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Tervahauta.  

 

 
Tervahauta. Vasemmalla Pasmajärvi.  

 

 
 Tervahauta. Vasemmalla juoksutuskuoppa 
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KOLARI 504 NIEMI 

Mjtunnus:  
Ajoitus: historiallinen 
Laji: valmistus: tervahauta 
 
Koordin: N: 7445 189  E: 386 681 
 P: 7448 302   I: 3386 808 
 
Tutkijat: H. Poutiainen & V. Laakso 2012 inventointi 
Sijainti: Paikka sijaitsee Kolarin kirkosta 36,9 km kaakkoon.  
Huomiot: Kaksi tervahautaa. Pyöreitä, juoksutusaukollisia, suhteellisen loivasti keskustaan 

viettävää tyyppiä.  
  
 A Tervahauta  
 N 7445189    E 386681    Z 169 
 Halkaisija vallin ulkoreunoista 13 m, syvyys 0,6 m, vallin leveys 1,5-2 m, korkeus 

0,5 m. Tervahaudan pohjan maakerroksessa hiiltä, ei huuhtoutumiskerrosta. Val-
lissa järven puolella 1,5 m leveä painauma, syvyys 0,5 m. Ei selvää erillistä juok-
sutuskuoppaa. Tervahaudan kohdalle on kuskattu (ilmeisesti pellolta) kiviä noin 2 
m2. 

  
 B Tervahauta 
 N  7445215   E 386679    Z 168 
 Halkaisija vallin ulkoreunoista 13 m, syvyys 0,6 m, vallin leveys 1,5-2 m, korkeus 

0,7 m. Tervahaudan pohjan maakerroksessa hiiltä, ei huuhtoutumiskerrosta. Val-
lin reunassa järven puolella juoksutuskuoppa 1,5x1 m. Tervahaudan kohdalle on 
kuskattu (ilmeisesti pellolta) kiviä noin 1,5 m2. 

  
 Molemmat tervahaudat ovat rantapenkkaan, tasaiselle maalle kaivettuja. Niiden 

vieressä/kohdalla kasvaa ainakin 50-vuotiaita tukkipuita ja sekametsää. Maalaji 
hiekkaa. Kohde sijaitsee Kolarin kirkolta vajaat 40 km kaakkoon, Pasmajärven 
etelärannalla. 

 

 
Niemi A. Tervahauta.  Taustalla Pasmajärvi 
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Niemi B. Tervahauta. Taustalla Pasmajärvi. 
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Vuoraus Päärakennus: vaakapontti, muut hirsipinnalla
Ulkovärit Päärakennus: valkoinen, muut käsittelemättömiä, paitsi tallissa ikkunanpuitteet

maalattu keltamullalla.
Kunto Päärakennus hyvä, Navetan lato tyydyttävä, Talli hyvä, paitsi päädyssä pieni kellari

huono, Riihen lato tyydyttävä, Jyväaitta hyvä, Verkkoaitta tyydyttävä
Erityispiirteet Jyväaitta 1700-luvulta, jossa vuosiluku 1751.
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11. RAKENNUSHISTORIA¨
Niemen tila on peräisin isojaon ajoilta vuodelta 1837. Tämän aikaisessa kartassa on
esillä Niemen talo ja Kankaan torppa. Niemen kantatila jakautui kahteen osaan vuonna
1892,jolloin Niemen pihapiirin sai Salomon Niemi ja Kankaan torpan paikalle rakensi
talon Benjamin Niemi. Elinkeinoina Niemen tilalla olivat tuolloin maanviljely, poronhoito
ja kalastus.Myös tervanpolttoa on tilalla harjoitettu, joten tilan mailta on inventoitu kaksi
tervahautaa.

Pihapiirin ja ehkä koko kylän vanhin rakennus Pasman sukuhistorian mukaan on
jyväaitta 1700-luvulta, jossa on vuosiluku 1751. Aitta sijaitsee järven rannassa ja on
todennäköisesti toiminut Pellon talollisten käytössä silloin, kun alue oli vielä heidän
nautinta-alueensa. Järven rannassa sijaitsee myös verkkoaitta 1700-luvulta, joka on
mahdollisesti jopa vanhempi kuin em. aitta joidenkin lähteiden mukaan. Vanha
päärakennus 1800 luvulta tuhoutui toisen maailmansodan aikana ja paikka on säilynyt
rakentamatta. Pihapiiriin kuuluu navettalato 1800-luvulta. Varsinainen navetta purettiin
pahoin lahonneena 1980-luvulla. Lisäksi neliömalliseen pihapiiriin kuuluu uusi
päärakennus, joka edustaa jälleenrakennusajan 11/2 kerroksista taloa 1950-luvulta.
Pihapiiriin rakennettiin tallirakennus 1930-luvulla. Tämän rakennuksen eteläpääty toimi
toisen maailmansodan jälkeen asuntona, kun päärakennus oli tuhottu. Järven rannassa
sijaitsee myös verkkoaitta 1700-luvulta, joka on mahdollisesti jopa vanhempi kuin em.
aitta .

Pihapiiriin olennaisesti kuuluvan riihen Mooses Niemi purki 1980-luvulla ja jätti hirret
maahan tellingeille. Mika ja Markku Niemi pystyttivät riihiladon uudelleen 1990-luvulla,
mutta varsinainen riihi oli niin lahonnut, että sitä ei enää voitu pystyttää. Riihen
luonnonkiviuuni jäi kuitenkin vielä paikoilleen riihiladon viereen. Pihapiirissä rannassa
sijaitsi vanha savusauna, joka oli toiminut savupirttinä ja sijainnut ylempänä
pihapiirissä. Tämän vanhan savusaunan Markku Niemi siirsi Paloniemeen
kesämökikseen. Rakennuksen huonejako säilyi ennallaan, mutta ikkunat on vaihdettu.
Tilan mailla on sijainnut myös kesänavetta, mutta rakennus on purettu 1970-luvulla.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ
Tila sijaitsee Pasmajärven kylän ytimessä järveen työntyvällä niemellä. Pasmajärven kylällä pellot
ovat säilyneet avoimina.
13.SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)
Ei osayleiskaavaa tai rantakaavaa. Rakennukset on katettu. Ei varsinaista purku-uhkaa enää, mutta
rakennuksissa on paljon huoltamsita.

14. LUETTELOINTIPERUSTE
Kerroksisuus; Säilyneitä rakennuksia ja kylän vanhin rakennus, jossa
vuosiluku 1751.

15. Rakennhistoriallinen
x
16. Historiallinen x
17. Maisemallinen x

21. LÄHTEET JA SUULLINEN TIETO
2013 Markku Niemi, Pasman sukuhistoria Osa II
2010: Suuri maatilakirja (1960) ja Suomen maatilat 1932

14. Lomakkeen
päivitys
Sari Niemi 19.11.2013
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Selvitys maaperästä, metsätyypeistä ja maisemasta Pasmajärvellä Niemen
kantatilalla Rn:o 39:13 ja Rn:o 39:19

Kasvuolosuhteet ja maaperä

Niemen kantatilan maat, joita suunnittelu koskee, sijaitsevat Pasmajärven ranta-alueella. Pasmajärvestä
laskee Pasmajoki Torniojoen vesistöön.  Pasmajärven vesistön tila on tyydyttävä. Maaperä
suunnittelualueella vaihtelee ollen hiekkaa , hiekkamoreenia  ja turvetta. Suunnittelualue kuuluu
pohjoisboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen, jossa mänty on valtapuulaji sekä sekametsiä  on runsaasti.
Lapissa sadanta on runsaampaa kuin haihdunta yleisesti ja maakerroksista kulkeutuu runsaasti valumavesiä
pohjavesiin. Pisin vuodenaika on talvi, joka kestää noin kuusi kuukautta. Routa ulottuu yleisesti 1-2 metriin
ja lumipeitteen paksuus on maksimissaan 70 cm.

Suunnittelualue on jakaantunut kolmeen erilliseen alueeseen, jotka ovat Tarhan alue, Niemen pihapiirin
ympäristö ja Paloniemen alue, johon kuuluu nk. Tervajänkä. Maaperä on Tarhan alueella etenkin rannan
tuntumassa hiekkaa muuttuen sisämaahan päin mentäessä humuspitoisemmaksi. Niemen pihapiirin
alueella maaperä on hiekkamoreenia. Paloniemen alueella maaperä on karkea-aineista moreenia
tilan/palstan pohjoisosassa muuttuen etelään mentäessä turpeeksi.

Metsätyypit ja peltoalueiden kasvillisuus

Niemen tilalla valtaosa metsistä ovat karuja kuivia ja kuivahkoja kangasmetsiä sekä rämettä, jossa kasvaa
sekametsää. Ranta-alueilla puusto on monimuotoista ja lehtipuuvaltaista. Pensaskerroksessa esiintyy
yleisesti katajaa.

Tarhan alueella ranta-alue on hiekkapohjaista kuivahkoa mäntykangasta. Rantatörmää ovat vesivoimat
syöneet. Siirryttäessä rantavyöhykkeeltä, jonka leveys on maksimissaan 50 m, sisämaahan päin muuttuu
metsä n. 1950-luvulla ojitetuksi kosteahkoksi metsäksi. Kenttäkasvillisuutena on mm. sammalia ,
puolukkaa, mustikkaa, suopursua ja kanervaa. Lähinnä kylätietä sijaitseva alue on vanhaa peltoaluetta, joka
on säilynyt avoimena. Pelto on ollut vielä 1970-luvulla lehmien laitumena. Siitä tehtiin 1990-luvulla vielä
poroheinää. Peltoalue rajoittuu kuivahkoon kankaaseen, jossa on yli 100 vuotta vanhaa mäntymetsää.

Niemen pihapiirin ympäristö on kulttuurimaisemaa, jolle leimansa antavat vanhat pellot. Peltojen keskellä
on sekametsäisiä saarekkeita ja rantavyöhyke on lehtipuuvaltainen, mm. haapa ja koivu ovat
valtapuulajeina. Pellot ovat olleet perunanviljelyssä ja ne ovat hiekkapohjaisia, mutta ovat kyllä melko
ravinteikkaita ja osittain humuspitoisia johtuen peltojen lannoituksesta. Osittain pellot ovat olleet
niittämättä 1990-luvulta lähtien ja näiltä osin niissä on pensoittumisen merkkejä. Rantaviiva on osin hyvin
kivikkoinen, koska pellolta on ajettu kiviä järveen vuosikymmenten kuluessa.

Paloniemen alueella metsä maaperä muuttuu karummaksi ja siellä on osin karukkokankaita, kuivia kankaita
ja kuivahkoja kankaita. Metsä on palanut tällä alueella 1930-luvulla ja mäntyvaltainen puusto on paikoin
ympäristöönsä nähden hyvinkin korkeaa.  Karukkokankailla kenttäkasvillisuutena on jäkälä, mustikka,
puolukka, kanerva ja variksenmarja. Kuivahkoilla kankailla kenttäkasvillisuutena on juolukka, mustikka,
puolukka ja rahkasammal.  Palstan eteläosa on rämettä ja suota, jossa kasvaa sekametsää. Tällä alueella nk.
Tervajänkällä suoalueella on luonnontilainen lähde, joka laskee järveen. Lähteen suu pysyy avoinna myös
talvella. Palstan puolessavälissä sijaitsee toinen luonnontilainen lähde, jossa pohjavesi pulppuaa
moreenisen kummun alta. Tämän lähteen suu pysyy avoinna myös alkutalvesta.
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Maisema ja kulttuuriympäristö

Pasmajärven alue kuuluu maisemamaakunnista Aapa-Lapin seutuun ja maisemarakenteen osalta Tunturi- ja
vaaraylänköön. Tarkennetussa maisema-aluejaossa Tunturi-Lapin osalta Pasmajärvi kuuluu Sieppijärven-
Rovaselän vaara- ja suoalueeseen.  Pasmajärven pohjoisosa kuuluu Kurtakko-Venejärvi-Vaattojärvi
kulttuuriympäristövyöhykkeeseen. Tähän vaikuttavat erityisesti Pasmajärven Tirroniemen alueelta tehdyt
muinaismuistolöydökset. Niemen tilan pohjoisosissa tutkittiin mahdolliset muinaismuistot johtuen tilan
sijainnista ja rantatöyrään luonteesta. Muinaismuistoja ei tältä alueelta löytynyt.

Pasmajärven kylä on tyypiltään järvikylä, jossa asutus sijoittuu järven rannalle siten, että vapaamuotoiset
rakennusryhmät sijaitsevat noin 70-200 m järven rannasta. Peltoalueet sijaitsevat rakennusten ja järven
välissä sekä rakennusten ympärillä. Pasmajärven alue ja erityisesti Niemen pihapiirin alue on ollut Pellon
talollisten nautinta-alueena 1700-luvulla. Niemen tilan voidaan katsoa syntyneen Isojaon aikana 1837,
jonka aikaisessa kartassa ovat Niemen talo ja Kankaan torppa. Vanhimmat vielä nytkin viljelyssä olevat
pellot ovat näkyvissä vanhoilla kartoilla.

Niemen tilalla on muutamia arvokkaita ja jopa suojelemisen arvoisia rakennuksia. Onneksi osaan
rakennuksista on pärekaton päälle asennettu galvanoituja peltikattoja 1970-luvulta eteenpäin.
Arvokkaimpia rakennuksia ovat aitta 1700-luvulta, aitta 1800-luvulta ja tallirakennus 1930-luvulta. Myös
vanha jälleenrakennuskauden päärakennus on säilynyt kohtuullisen hyvin. Vain kuisti on rakennuksessa
uusittu ja sijoitettu sinne kosteat tilat. Varsinainen vanha päärakennus on tuhoutunut toisen
maailmansodan aikana.

Niemen pihapiirin etelärajalla sijaitsee vanha tervahauta. Toinen tervahauta sijaitsee Paloniemessä.
Perimätiedon mukaan Paloniemen alueella olevaa tervahautaa on poltettu 1930-luvulla, jolloin tuli on
ryöstäytynyt ja metsä on syttynyt palamaan. Tervahautaa vahtinut henkilö oli nukahtanut
vartiovuorossaan.

Kulttuurimaiseman vaalimisen kannalta on erityisen tärkeää säilyttää entiset peltoalueet peltoina ja
sijoittaa uudet rakennusryhmät peltoalueiden taakse metsikön sisään. Olemassa olevia pihapiirejä voidaan
täydentää siten, että rakennusten mittasuhteet, muoto ja materiaalit soveltuvat olemassa olevaan
rakennuskantaan.

Tunturi-Lapin maakuntaavaa varten tehdyssä kulttuuriympäristöselvityksessä on todettu Lappea-Kurtakko-
Venejärvi-Vaattojärvi kehittämisvyöhykkeelle tapahtuvasta täydennysrakentamisesta seuraavaa:

 Uudis- ja korjausrakentamisessa lähtökohtana on perinteisen rakentamistavan noudattaminen. Rantapellot
säilytetään avoimina ja rakennukset sijoitetaan peltojen taakse. Kyläkuvaa heikentävät pahasti rapistuneet
ja arvoltaan vähäiset rakennukset tulisi purkaa. uudisrakennusten sijoittelussa on aina huomioitava sitä
ympäröivän rakennuskannan luonne niin, että rakennusperinnöltään arvokkaat kokonaisuudet säilyvät
yhtenäisinä.

Sari Niemi

12.7.2013
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