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Kainuussa on merkittäviä kasvun ja vientiteollisuuden 
mahdollisuuksia
• Kaivannaisala: Terrafamen akkukemikaali-tehdas on käynnistynyt 2021 ja se muutti yhtiön 

erikoiskemikaalien tuottajaksi (sähköautobuumi ja raaka-aineiden hintapiikki nostavat tulosta) ja uraanin 
talteenoton lupa saatu syksyllä 2019; Sotkamo Silver hopeakaivos aloitti 2019, Mondo Minerals laajentaa, 
Otanmäki Mine Oy suunnittelee käynnistää ilmeniitin tuotannon v. 2022

• Biotalous:
• Metsäbiotalous: 

• Kuhmossa CLT- ja puurakennuselementtien tuotannon kasvu 
• Sahat investoivat jatkuvasti toimintansa kehittämiseen
• St1 Kajaanin bioetanolitehdas: sahanpurusta bioetanolia - osaamiskeskus biomassapohjaisille 

polttoaineille
• KaiCellFibers Oy:n biotuotetehdas Paltamoon, jonka ympäristölupa on saatu, mutta valituksen 

vuoksi ei lainvoimainen
• Uusiutuva energia: Tuulivoima rakentaminen vilkastunut; lisävarauksia maakuntakaavaan 410 

tuulivoimalayksikköä
• Matkailu: kansainvälistymisen ja kasvun mahdollisuudet luonto-, liikunta- ja tapahtumamatkailussa ovat 

erinomaiset, Investointeja realisoitunut 
• Teknologiateollisuus (metalli ja ict):

• EuroHPC –tieteellisen laskennan supertietokone Kajaaniin (2020), investointi 207 milj. eur.
• Pelialalla globaaleilla markkinoilla toimivia yrityksiä (Critical Force); ala vetää yksityisiä investointeja



Kainuu - mestariurheilijoiden tekijä
• Sotkamo / Vuokatti pohjoismaisten hiihtolajien osaamiskeskus ja 

olympiakomitean olympiavalmennuskeskus
• Pesäpallon huippuosaaminen, myös uusi pesisstadion, Sotkamossa
• Sotkamon urheilulukio mestarihautomo: Tapio Korjus, Iivo ja Kerttu Niskanen, 

Kaisa Mäkäräinen, Krista Pärmäkoski, Jenna Laukkanen, Peetu Piiroinen, 
Enni Rukajärvi …

• Kainuun prikaatissa asevelvollisuuden voi suorittaa urheilujoukoissa 
pohjoismaisissa hiihtolajeissa 

• Kajaanin ammattikorkeakoulussa mm. liikunnan, liiketalouden, teknologian ja 
terveydenhoidon alat sekä tietokonepelaamisen e-urheilun koulutusohjelma

• Vuokatissa Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian perustutkintokoulutusta
• Vuokatti-Ruka urheiluakatemia: https://www.vrua.fi/
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KAINUU 2040 
Muuttovoiton ja monipaikkaisuuden Kainuussa on vapaus ja mahdollisuudet luonnonläheiseen merkitykselliseen elämään.

KAINUUN MAAKUNTAOHJELMA 2022 – 2025: 

HYVINVOINTI JA 
TYÖLLISYYS

Hyvinvointi ja työllisyys
Tasa-arvoinen 

aluekehittäminen
Positiivinen 

maakuntakuva
Kulttuuri

ELINKEINOT JA 
OSAAMINEN

Osaava työvoima
Koulutus ja osaaminen

Yrittäjyys ja investoinnit 
Digitaalinen siirtymä

Älykäs erikoistuminen
Kärkielinkeinot

SAAVUTETTAVUUS JA 
ALUERAKENNE

Uudet liikkumisratkaisut 
Sähköiset palvelut 

Infrastruktuuri-
investoinnit 

Kestävä aluerakenne
Monipaikkaisuus 
Toimivat palvelut

VIHREÄ JA 
OIKEUDENMUKAINEN 

SIIRTYMÄ
Ympäristö- ja 
ilmastoviisas

rakennemuutos
Kestävän kehityksen 

innovaatioita, työtä ja 
toimeentuloa

ARVOT: Positiivisuus • Koko Kainuun huomioiminen • Yhdenvertaisuus •  Kestävä kehitys

Kansainvälistyminen, yhteistyö, kumppanuus ja sopimuksellisuus vievät tuloksiin



Kiitos! Tervetuloa! 
Antoisaa seminaaria!

jouni.ponnikas@kainuunliitto.fi

+358 40 040 5740804 
Twitter:@Jponnika

#alueennakointi

https://www.kainuunliitto.fi/
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