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Maakuntakaavoitus

• Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen maakuntakaava on koko 
Kainuun alueiden käytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. 

• Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia 
alueita kuten taajama-alueita, liikenneväyliä, virkistys- ja matkailualueita 
sekä luonnonsuojelualueita. 

• Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kuntien yleis- ja 
asemakaavoja. Myös viranomaisten tulee ottaa maakuntakaava huomioon 
niiden alueidenkäyttöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

• Maakuntakaava esitetään kartalla. Kaavaan kuuluvat kaavamerkinnät ja -
määräykset sekä liitteenä mm. kaavan sisältöä, ratkaisuja ja vaikutuksia 
kuvaavat tiedot.

• Maakuntavaltuusto päättää maakuntakaavan laatimisesta, tarkistamisesta 
ja hyväksymisestä. Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on 
virallisesti kuulutettu.
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Voimassa olevat maakuntakaavat

Kainuun maakuntakaava 2020

Kainuun kokonaismaakuntakaava 2020 on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja 
Valtioneuvosto on vahvistanut maakuntakaavan 29.4.2009 (valtioneuvoston päätös YM3/5222/2007). 
Maakuntakaava 2020 kattaa koko Kainuun alueen ja siinä on käsitelty kaikki kaavan valmistelu aikana 
tunnistetut keskeiset maankäyttömuodot.

Kainuun 1. vaihemaakuntakaava

Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 19.3.2012 ja se on vahvistettu 
ympäristöministeriössä 19.7.2013 (ympäristöministeriön päätös YM2/5222/2012). Korkein hallinto-oikeus 
hylkäsi ympäristöministeriön vahvistuspäätöksestä tehdyt valitukset 16.2.2015 (taltionumero 384: dnrot
2683/1/13 ja 2687/1/13). Kaava koskee puolustusvoimain ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden 
melualueita.

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava

Lainvoimainen Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja 
vahvistettu ympäristöministeriössä 7.3.2016 (ympäristöministeriön päätös YM7/5222/2014). Kaava 
koskee vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista ja mitoitusta Kainuussa.

Maakuntakaavatilanne



Voimassa olevat maakuntakaavat

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja 
vahvistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 
ympäristöministeriön vahvistuspäätöksestä tehdyn valituksen 21.5.2019 (taltionumero 2294, 
dnro: 6425/1/17). Kaavassa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti 
tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Kainuussa.

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030

Lainvoimainen Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
16.12.2019. Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, 
virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja 
elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen 
osalta Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 
2020 kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, 
Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 
kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.
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Maakuntakaavatilanne

Vireillä olevat maakuntakaavat

• Kainuun maakuntavaltuusto käynnisti 
tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen 
17.6.2019.

• Tarkistukseen liittyen on laadittu 
tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti 
vuonna 2020 ja käyty sidosryhmäneuvotteluja 
mm. 

• Kainuun kuntien,

• Metsähallituksen, 

• Kainuun ELY-keskuksen, 

• Voimayhtiöiden,

• Puolustusvoimien,

• Luonnonsuojelujärjestöjen ja

• Tuulivoimatoimijoiden kanssa.



Lisätietoa maakuntakaavoituksesta:

Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen

Kainuun liitto

Alueidenkäyttö -vastuualue

Kauppakatu 1 (maakuntakaava-asiat 3 krs.)

87100 Kajaani 

Puh. 044 710 0864

hannu.heikkinen@kainuu.fi

www.kainuunliitto.fi


