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Part of SWECO 

NYKYTILANNE JA 

TULEVAISUUS 
(tulevaisuuden osalta esitetään toimialoittaiset kartat alueilta, joilla 

tulevaisuudessa toimitaan selvästi nykyisestä poikkeavilla alueilla) 
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Part of SWECO 

Kartta-aineisto 

• Nykytilanne ja tulevaisuus 

• Maankäyttö 

• Luonnon arvoalueet 

• Kulttuuriympäristö 

• Maakuntakaava (voimassa oleva) 

• Kaivostoiminta 

• Metsä (metsätalous) 

• Uusiutuvan energian tuotantomahdollisuudet 

• Matkailu 

• Porotalous 

• Asumisen ja loma-asumisen alueet 

• Liikenneyhteydet ja reitistöt 
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• Yhteensovittamisen tarpeet 

• Kaivostoiminta ja matkailu 

• Kaivostoiminta, metsätalous ja 

luonnonsuojelu 

• Kaivostoiminta ja vesistöt 

• Matkailu ja virkistys, metsätalous sekä 

luonnonsuojelu 



Part of SWECO 4 

MAANKÄYTTÖ, NYKYTILA 



Part of SWECO 5 

LUONNON ARVOALUEET 

Luonnon arvoalueiden rajaukset on tuotu 
paikkatietona valtakunnallisten ja 
maakunnallisten inventointien mukaisesti 

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita 
ovat Määttälänvaara – Vuotunki, Kuusamon 
kosket ja Virkkula.  
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä 
maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennetun 
kulttuuriympäristön inventointeja ollaan päivittämässä. 



Part of SWECO 6 

KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

Kulttuuriympäristön kannalta arvokkaiden 
alueiden rajaukset on tuotu paikkatietona 
valtakunnallisten ja maakunnallisten 
inventointien mukaisesti 

Maisema- ja kulttuuriympäristöalueiden 
merkitys mm. matkailun ja virkistyksen 
näkökulmasta on laajempi kuin inventointien 
pohjalta esitetyt rajaukset 
 
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä 
maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja 
rakennetun kulttuuriympäristön inventointeja ollaan 
päivittämässä. 



Part of SWECO 7 

MAAKUNTAKAAVAN MUKAISET ALUEET 

Aluevaraukset esitetty voimassa olevien 
maakuntakaavojen mukaisesti. Sekä 
Kuusamossa (Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaava) että lähikunnissa 
maakuntakaavojen päivitystyö on käynnissä. 



Part of SWECO 8 

Tulevaisuuden metsätalousalue 
(Metsähallituksen talousmetsät ja 
Kuusamon yhteismetsän alueet) 
 
Yksityisten metsänomistajien osalta 
koko Kuusamo voidaan katsoa 
potentiaaliseksi 
metsätalousalueeksi. 
 

Tulevaisuus (kyselyjen tulosten ja 
ohjausryhmätyöskentelyn mukaan) 

METSÄTALOUDEN  ALUEET 

Puunjalostuksen osalta Kuusamon 
keskustaajaman pohjoispuolella on alan 
”piilaakso”, puun jatkojalostuksen tärkeä 
alue nyt ja tulevaisuudessa. (mm. Pölkky 
ja Kuusamon Hirsitalot). Toinen 
merkittävä alue on Kitkawoodin 
puunjalostusalue Ala-Kitkalla 
 

Luonnonvarojen 
yhteensovittamissuunnitelman 
kyselyjen mukaan metsätaloudessa 
erityisesti jatkojalostuksen merkitys 
Kuusamossa on tärkeää. 

Puunjalostusalueet 



Part of SWECO 9 

MAATALOUSALUEET 

Tärkeä maatalousvyöhyke 
(yleispiirteisesti, lähteenä 
Kuusamon kunta) 
 

Luonnonvarojen 
yhteensovittamissuunnitelman 
kyselyjen mukaan maataloudessa 
tulevaisuuden mahdollisuuksia on 
erityisesti paikallisessa lähiruuan 
tuotannossa ja jatkojalostuksessa, 
lähienergian tuotannossa (mm. 
energiakasvien viljely) sekä 
matkailussa. 



Part of SWECO 10 

UUSIUTUVAN ENERGIAN NYKYISET JA POTENTIAALISET TUOTANTOALUEET 

Kyselyjen vastausten mukaan 
tuulivoiman ja erityisesti 
metsätalouteen sisältyvän 
bioenergian merkitys kasvaa 
tulevaisuudessa. 

Suunniteltu bioenergian ja biokaasun tuotantoalue 



Part of SWECO 11 

MATKAILUN NYKYRAKENNE 

Ruka-Oulanka matkailualue 

Karhunkierros 

Kitkan 
matkailualue Kuusinkijoen matkailualue Riisitunturi-

Karhutunturi -
retkeilyalue 

Kylmäluoman 
retkeilyalue 

Ölkky-Hossa 
matkailualue 

Kuusamon keskustaajaman 
matkailupalvelut 

lentokenttä 

Ruka 



Part of SWECO 12 

MATKAILUN POTENTIAALI 

Ruka-Oulanka matkailualue 

Karhunkierros 

Kuusinkijoen matkailualue Riisitunturi-
Karhutunturi -

retkeilyalue 

Kylmäluoman 
retkeilyalue 

Ölkky-Hossa 
matkailualue 

Kuusamon 
keskustaajaman 
matkailupalvelut 

Tulevaisuuden matkailualue: 
• Oulangan alue ympäristöineen / 

luontomatkailu 
• Järvi-Kuusamon alue / kalastusmatkailu 

(kohteina mm. Poussunkoski, Kurjenjoki, 
Multikoski ja  Virmajoki)  

• Vanhojen metsien alueet / erämatkailun 
kohteet  

Kuusamon matkailukaupunki 
(voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti) 

lentokenttä 

Luontoon pohjautuva matkailu on  
tulevaisuudessa virkistystoiminnan ohella 
Kuusamon kärkitoimialoja. 
Sisäiset yhteydet matkailualueiden välillä sekä 
yhteydet naapurikuntien matkailualueisiin ja 
Venäjälle ovat tärkeitä tulevaisuudessa. 

Matkailun kannalta tärkeät yhteystarpeet 

Yhteys Paanajärvelle 

ja Pääjärvelle 

Yhteys 

Kylmäluoman 

retkeilyalueelle 

Yhteys Kuolaan, Salla-

Kantalahti -rautatieyhteys 

Matkailua palvelevan 

raideliikenteen 

jatkoyhteys 

Kuusamoon 

Yhteydet 

Venäjälle 

Yhteys Posion 

matkailualueisiin 

Yhteydet 

Syötteen 

matkailu-

alueelle 

Yhteys Hossan 

matkailualueelle 

Ruka 

Iivaara 

Potentiaalinen 
kalastusmatkailualue   

Potentiaaliset 
erämatkailualueet: Romevaara, 
Näränkä, Pajupuro, Virmajoki, 
Näätämutka   

Kitkan 
matkailualue 

Reitistöjen yhteystarpeet 

(kehittämismerkinnät kyselyjen ja 
ohjausryhmätyöskentelyn mukaan) 



Part of SWECO 13 

Kalastuksen alue, jolla potentiaalia 
matkailussa 

Kalastuksen ja loma-
asumisen alue, jolla 
potentiaalia 
kalastusmatkailussa, 
alueella lisäksi osia, 
joilla merkitystä 
mm. Kitkan 
taimenen vesistönä 

VESISTÖT ammatti-, kotitarve- ja virkistyskalastuksen alueet 

Kalastuksen kehittymisen 
lähtökohtana on vesistöjen 
säilyminen puhtaina. 
Virkistyskalastus on osa 
Kuusamon matkailukonseptia. 
Luontopääkaupunki Kuusamon 
imagoon kuuluvat puhtaat 
kalavedet ja niihin liittyvä 
hiljaisuus ja luonnonrauha.  

Kalastuksen kannalta tärkeimmät vesistöt 

Pienemmät järvet ovat tärkeitä 
pienempimuotoiselle kalastukselle. 

Kalastusalue 

Virtavedet (Oulanka-, Kitka- 
ja Kuusinkijoki), matkailun 
intressikohteet (kalastus, 
melonta ja koskenlasku), 
alueen järvet merkittäviä 
mm. kalastusmatkailun 
vuoksi 

Kuusamon kalatalo 
Kalasatama 

Merkittävä mm. 
Kitkan taimenen 
vesistö 

Kalastuksen sekä 
loma-asutuksen ja 
virkistyksen alueet 

Järvikalastuksen 
alue 



Part of SWECO 14 

POROTALOUS 

Porotalous on toimiala, jolla 
on alueidenkäytöllisiä 
tarpeita koko kaupungin 
alueella. Poroa ja 
porotaloutta hyödynnetään 
runsaasti matkailualueiden 
ja -keskusten 
imagontuottamisessa ja 
matkailumarkkinoinnissa. 
Maankäytön eri intressien 
vuoksi poronhoito on 
murroksessa ja mm. 
luontainen laidunkierto 
hakee uutta toimivaa mallia. 
Poroelinkeinon kannalta osa 
alueista jää vajaakäytölle ja 
osa kuormittuu 
ylilaidunnuksella. 



Part of SWECO 

KAIVOSTOIMINTA, VALTAUKSET, VARAUKSET JA HAKEMUKSET 

Juomasuo 
Sivakkaharju ja Meurastuksenaho 

Vireillä olevassa kaivoshankkeessa Polar 
Mining Oy on selvittänyt kaivostoiminnan 
aloittamista Juomasuon, Hangaslammen, 
Pohjasvaaran sekä Meurastuksenahon ja 
Sivakkaharjun alueilla. Kaivos toimisi siten, 
että metalliesiintymiä louhittaisiin yhdestä 
tai useammasta kaivoksesta ja metalli 
tuotettaisiin keskusrikastamolla.  



Part of SWECO 16 

KUUSAMO 

Kuusamon alueelle osuu 
Suomen metallogeenisiä 
vyöhykkeitä, minkä vuoksi alue 
on kaivostoiminnan kannalta 
kiinnostava. 



Part of SWECO 17 

VAKITUISEN JA LOMA-ASUMISEN POTENTIAALISET ALUEET 

Vakituisen asuminen laajeneminen 

(kyselyn vastausten ja 

ohjausryhmätyöskentelyn mukaan) 

Kiinnostavia vakituisen 
asumisen tulevaisuuden 
alueita ovat Kuusamon 
keskustaajaman ja Rukan 
välinen alue, Käylä, Järvi-
Kuusamo sekä Kurkijärven 
alue 

Vapaa-ajan asuminen laajeneminen 

(kyselyn vastausten ja 

ohjausryhmätyöskentelyn mukaan) 

Kiinnostavia loma-asumisen 
tulevaisuuden alueita ovat 
Kitkajärven ympäristö, Irni-
Murtovaara-Poussu sekä 
Järvi-Kuusamosta 
Määttälänvaaraan ja 
Vuotunkiin ulottuva vyöhyke 

Pohjalla voimassa olevan yleiskaavan 

merkinnät: 



Part of SWECO 18 

LIIKENNEYHTEYDET JA REITISTÖT 

Kyselyn perusteella tärkeimpiä 
liikenneyhteyksiä tulevaisuudessa ovat 
valtatiet 5 ja 20, kansainvälisiä 
lentoyhteyksiä sisältävä lentokenttä, 
yhteys Venäjälle Kuusamon 
rajanylityspaikan kautta, Salla-
Kantalahti -rautatieyhteys sekä 
raideliikenteen jatkoyhteys 
Taivalkoskelta Kuusamoon. 

Rajanylityspaikka, yhteys Venäjälle  

Raideliikenteen yhteystarve 



Part of SWECO 

KARTTATARKASTELUT,  

maankäytön yhteensovittamisen tarpeet 
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Part of SWECO 20 

YHTEENSOVITTAMISEN TARPEET: kaivostoiminta ja matkailu 

Tulevaisuuden matkailualueet 
(kyselyn mukaan) 

Keskeisimmät nykyiset matkailualueet 

Näkökulmia yhteensovittamiseen: 

 Matkailun ja luonnonsuojelun intressit  

 Matkailun ja virkistyksen kannalta 
keskeiset vesistöt (Pohjois-Kuusamo) 

 Maisemalliset näkökohdat ja vaikutukset 

 Luontoon perustuvan matkailun imago 

 Kaivostoiminnan taloudelliset hyödyt / 
riskiskenaariot 

Karhunkierros 

Kitkan 
matkailualue 

Kuusinkijoen matkailualue 
Riisitunturi-

Karhutunturi -
retkeilyalue 

Kylmäluoman 
retkeilyalue 

Ölkky-Hossa 
matkailualue 

Kuusamon keskustaajaman 
matkailupalvelut 

Yhteys Paanajärvelle 

ja Pääjärvelle 

Yhteys 

Kylmäluoman 

retkeilyalueelle 

Yhteys Kuolaan, Salla-

Kantalahti -rautatieyhteys 

Matkailua palvelevan 

raideliikenteen 

jatkoyhteys 

Kuusamoon 

Yhteydet 

Venäjälle 

Yhteys Posion 

matkailualueisiin 

Yhteydet 

Syötteen 

matkailu-

alueelle 

Yhteys Hossan 

matkailualueelle 

Alueet, joilla suuri 
yhteensovittamisen 
tarve 

Ruka-Oulanka matkailualue 

Ruka 

Iivaara 



Part of SWECO 21 

Alueet, joilla suuri 
yhteensovittamisen 
tarve (metsätalous ja 
luonnonsuojelu) 

Alue, jolla suuri yhteen-
sovittamisen tarve 
(luonnonsuojelu, 
metsätalous, 
kaivostoiminta) 

Tulevaisuuden metsätalousalue 
(kyselyn vastausten perusteella) 
 

Näkökulmia yhteensovittamiseen: 

 Kaivostoiminnan ja metsätalouden 
liikennekysymykset ja liikenteen 
aiheuttamat vaikutukset 

 Metsätalouden toteutustavat luonnon 
arvoalueiden läheisyydessä 

 Metsätalouden suuri merkitys 
Kuusamon aluetaloudelle ja 
paikallisyhteisöille (kylille) 

YHTEENSOVITTAMISEN TARPEET: kaivostoiminta, 

metsätalous ja luonnonsuojelu 

Alue, joilla suuri 
yhteensovittamisen tarve 
(metsätalous,  luonnonsuojelu 
ja kaivostoiminta) 

KUUSAMO 



Part of SWECO 22 

YHTEENSOVITTAMISEN TARPEET: kaivostoiminta ja vesistöt 

Alue, jolla suuri yhteen-
sovittamisen tarve 
(kaivostoiminta, vesistöt) 

Näkökulmia yhteensovittamiseen: 

 Kaivostoiminnan suurimmat 
ympäristöriskit liittyvät vesistöihin, 
jotka Kuusamossa merkittäviä 
monesta näkökulmasta (matkailu, 
suojelu jne.) 

 Kuusamo latvavesien aluetta ja 
tautivapaata aluetta, jossa lisäksi 
kalanpoikastuotantoa.  

 Kuusamon puhtaiden vesistöjen 
imago merkittävä 

Oulankajoki 

Kitkanjoki 

Kuusinkijoki 

Kitkajärvet 

Kallunkijärvi 

Suininki 

Järvi-Kuusamo 

Iijärvi 

Soivionjärvi 

Iso-Kero 

Irnijärvi 



Part of SWECO 23 

YHTEENSOVITTAMISEN TARPEET: matkailu ja virkistys, 

metsätalous sekä luonnonsuojelu 

Alueet, joilla suuri 
yhteensovittamisen 
tarve (matkailu, 
maa- ja metsätalous 
sekä luonnonsuojelu) 

Tulevaisuuden metsätalousalue 
 
Tulevaisuuden matkailualue 

Keskeisimmät matkailualueet 

Näkökulmia yhteensovittamiseen: 

 Metsiin kohdistuvat 
monikäyttöpaineet 

 Suojavyöhykkeiden sijaan 
menettelytapaohjeet ja tarvittaessa 
korvausmenettely 

 Matkailun kehittäminen huomioimalla 
luonnonarvot ja muu elinkeino-
toiminta (mm. metsätalous) 



Part of SWECO 

YHTEENVETO: 
Kuusamon alueet, joilla erityisesti luonnonvarojen käyttöön liittyviä 

yhteensovittamistarpeita 
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Kitkan alue 

 Vesistöt ja kalastus 

 Luontoarvot 

 Matkailu 

 Metsätalous 

 Kaivostoiminta 

 Loma-asuminen 

 
Järvi-Kuusamo 

 Vesistöt ja kalastus 

 Matkailu 

 Loma-asuminen 

 Pysyvä asuminen 

 

 

Etelä-Kuusamo 

 Luontoarvot 

 Matkailun yhteydet lähialueille 

 Metsätalous (energiantuotanto ja raaka-ainetuotanto) 

 Uusiutuvat energiamuodot ja lähienergiantuotannon 

mahdollisuudet 

 Loma-asuminen 

 

 

Koko Kuusamoa koskee: 

 Maatalouden 

kehittymisedellytysten 

huomioon ottaminen 

(lähiruoka, lähienergia) 

 Porotalouden 

toimintaedellytysten 

turvaaminen 

 

 

Ruka 

 Matkailu 

 Loma-asuminen 

 Luontoarvot 

 Kaivostoiminta 

 

 

Oulangan alue 

 Vesistöt ja kalastus 

 Luontoarvot 

 Matkailu 

 Metsätalous 

 Kaivostoiminta 

 

 

KUUSAMO 


