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Paltaniemen kulttuurimaiseman peruselementtejä ovat tasaiset 

viljelyaukeat, näitä reunustavat metsät sekä kylän ympärillä levittäytyvä 

Oulujärvi. Alueen rannat laskevat Oulujärveen jyrkkinä hiekkatörminä, joissa 

on runsaasti aallokon aiheuttamien vyörymien jälkiä. Törmien juurella on 

rantaluhtia. Paltaniemen kiinteä asutus kuuluu Kainuun vanhimpiin, 

ensimmäiset uudisasukkaat asettuivat alueelle jo 1500-luvulla. 

Rikkaan kirkollisen ja hallinnollisen historian ohella Paltaniemen maisemaa 

leimaa pitkäaikaisen maatalouden synnyttämä kulttuuriympäristö, laajat 

viljelyaukeat ja vanhat talonpoikaistalot. Elias Lönnrotin ja Eino Leinon 

elämänvaiheistakin seutu tunnetaan.

Sen näkymän, minkä Oulujärven rantavyöhyke vielä 1900-luvun alussa salli, 

nyt rehevä rantapuusto peittää. Mutta jos oikein tarkasti katsoo, voi nähdä 

kuitenkin kulman komeaa keltaista rakennusta. 1830-luvulla rakennettu 

pappila on edelleen asuinkäytössä, huolellisesti pidetty ja uljas näky hieman 

toisesta kuvakulmasta katsottuna. 
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Paltaniemi on omaleimainen ja 
edustava esimerkki Oulujärven 
vanhasta ranta-asutuksesta.

Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Kainuu

Paltaniemen kiinteä asutus kuuluu Kainuun vanhimpiin. Ensimmäiset uudisasukkaat asettuivat alueelle
1500- luvulla, mutta vuosisadan lopun levottomina pitkävihan aikoina kylä autioitui. Täyssinän rauhan
(1595) jälkeen hyvien vesistöyhteyksien päässä sijainnut Paltaniemi valittiin Oulujärven pitäjän
keskukseksi, ja alueen ensimmäinen kirkko rakennettiin Kirkkoniemen tuntumaan. Kylän nykyinen
kirkko on rakennettu vuonna 1726 ja pappila 1830-luvulla. Kirkkoniemestä kirkolle johtava
Paltaniemen kirkkotie on rakennettu vanhojen linjausten pohjalle vuonna 1820. Maisema-alueen
muinaisjäännöksiin lukeutuvat Pikkusaaren vanha hautapaikka sekä Koutaniemessä sijaitsevat
pyyntikuopat.

Rikkaan kirkollisen ja hallinnollisen historian ohella Paltaniemen maisemaa leimaa pitkäaikaisen
maatalouden synnyttämä kulttuuriympäristö, jonka runkona ovat tunnusomaiset laajat viljelyaukeat ja
vanhat talonpoikaistalot. Paltaniemen ja Koutaniemen maatalous perustuu karjatalouteen. Alue on
myös matkailullisesti huomattava kohde, jonka vetovoimatekijöitä ovat etenkin Elias Lönnrotin ja Eino
Leinon elämään liittyvät rakennukset.

Paltaniemen kulttuurimaiseman maisemakuvan peruselementtejä ovat tasaiset viljelyaukeat, näitä
reunustavat metsät sekä kylän ympärillä levittäytyvä Oulujärvi. Paltaniemen rannat laskevat
Oulujärveen jyrkkinä hiekkatörminä, joissa on runsaasti aallokon aiheuttamien vyörymien jälkiä.
Törmien juurella on mittavia rantaluhtia. Maisema-alue on maisemallisesti tasapainoinen ja
kulttuurihistorialtaan monipuolinen. Kylämaisemaa rikastavat vanhat talonpoikaistilat arvokkaine
pihapiireineen ja avarine peltoaloineen. Edustavimmillaan historiallinen maisema hahmottuu
Kirkkotielle, joka yhdistää Kirkkoniemessä sijaitsevaa vanhaa pappilaa ja maisema-alueen itäreunalla
sijaitsevaa kirkkoa. Alueen kulttuurihistoriallinen ydin on Paltaniemen kirkkotien ympärille rakentunut,
historiallisen asunsa hyvin säilyttänyt kylä arvorakennuksineen ja viljelyaukeineen.

Paltaniemi on syvään veteen kerrostunut tasalakinen delta.
Paltaniemen rantaviiva on lähes kauttaaltaan Oulujärven
aaltojen kuluttamaa kasvittunutta törmää, joka putoaa veteen
jopa metrien korkuisina seinäminä.

Maisema-alueella on erittäin rikkonainen kallioperä, jota
luonnehtivat erikokoiset itä-länsilinjassa aaltoilevat siirroslinjat
sekä pienet murrokset. Alueen maisemaa hallitsee Kainuun
mereksi kutsuttu Oulujärvi. Paltaniemen alueen kasvillisuus on
monipuolista ja rikasta. Jyrkillä rantatörmillä kasvaa
lehtipuustoa ja törmien juurella on lehtomaista tulvametsää.
Paltaniemen ja Koutaniemen rannoilla on luhta-alueita sekä
niittyvyöhyke, joka syntyi 1950-luvulla Oulujärven
säännöstelyn siirrettyä rantaviivaa.
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