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1 Förord

Kotka–Fredrikshamnregionen består av städerna Kotka och Fredrikshamn
samt kommunerna Pyttis, Vederlax och Miehikkälä. Regionens kommuner
samarbetar inom många områden. Samarbetet leds av ett regionfullmäktige.

Planering av stadsregionen enligt lagen om kommun- och servicestrukturre-
formen påbörjades i Kotka–Fredrikshamnregionen 2007. Samma år fattades
beslut om att utarbeta en utvecklingsbild och en strategisk generalplan för
regionen. Under åren 2010–2012 genomfördes planeringen via projektet
”Kaakon suunta” genom att en utvecklingsbild 2040 och en verksamhetsmo-
dell för den regionala planeringen utarbetades. Utvecklingsbilden beskriver
kommunernas gemensamma intention beträffande samhällsstrukturens ut-
vecklingsriktning och principer på lång sikt. Regionfullmäktige godkände ut-
vecklingsbilden och verksamhetsmodellen 14.6.2012. Alla regionens kommu-
ner godkände utvecklingsbilden under år 2012.

På initiativ av Cursor Oy startades det EAKR-finansierade projektet South-
East Leveraging Livelihood (SELL), som är gemensamt för södra Kymmeneda-
lens kommuner (Kotka, Fredrikshamn, Pyttis, Vederlax och Miehikkälä), från
början av 2015. Inom ramen för projektet har man för avsikt att utarbeta en
regional helhetsplan för Kotka–Fredrikshamn och anvisningar för hur planen
ska genomföras. Kommunerna för helhetsplanen vidare som regionens stra-
tegiska generalplan. I den strategiska generalplanen konkretiseras hur princi-
perna i utvecklingsbilden ska omsättas i praktisk verksamhet och vilka frågor
inom markanvändning, boende och trafik regionens kommuner borde lösa
för att regionens utveckling ska kunna styras i önskad riktning i framtiden. I
projektet är det speciellt viktigt att utveckla näringarna och främja investe-
ringar samt deras koppling till planeringen av markanvändningen. Den reg-
ionala generalplanen stöder både kommunernas egen planering och land-
skapsplaneringen.

Uppgörandet av en regional generalplan baseras på lokala utgångspunkter
och behoven i regionens kommuner. De viktigaste helheterna är:

A. Projektet ”Kaakon suunta” – Precisering av utvecklingsbilden för Kotka–
Fredrikshamnregionen och omsättning av den i praktiken
B. Utveckling av boendet och undersökning av alternativ för stadsstrukturen
C. Att uppfylla handelns och näringslivets behov
D. Utveckling av områdena av landsbygdskaraktär

I princip har avsikten inte varit att utarbeta en gemensam generalplan enligt
MBL utan en strategisk generalplan, som godkänns i de deltagande kommu-
nerna genom fem separata beslut, varje kommun för sitt område. Bered-
ningsmaterialet resulterar i ett regionalt utkast till generalplan som i förslags-
skedet differentieras till ett kommunspecifikt generalplaneförslag.

Det praktiska planeringsarbetet leds av en KASSU-grupp, som innehåller re-
presentanter för kommunerna. Från KASSU går ärendena till ett regionut-
skott och sedan vidare till regionfullmäktige, som är ett regionalt beslutsfat-
tande organ. De beslut som ska fattas på regional nivå ska också godkännas i
kommunerna. Målet är att generalplanen ska vara godkänd i alla kommuner
före utgången av 2017.
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2 Sammanfattning

Generalplanen preciserar och förverkligar regionens utvecklingsbild 2040
(Kaakon suunta) som regionens kommuner godkände 2012. Utvecklingsbil-
den beskriver kommunernas gemensamma intention beträffande samhälls-
strukturens utvecklingsriktning och principer på lång sikt. Den ”stora bilden”
av regionens områdes- och samhällsstruktur är därmed definierad i samband
med utvecklingsbilden, och utvecklingsbildens riktlinjer är centrala utgångs-
punkter då generalplanen utarbetas.

I utvecklingsbilden konstateras följande om utvecklingen av samhällsstruk-
turen:

”I första hand fastställs den befintliga samhällsstrukturen. Om samhällsstruk-
turen ändå måste utvidgas ska

· utvidgningsområdet förverkligas på ett noggrant övervägt sätt
· utvidgningsområdet ska förverkliga en regional helhet
· på utvidgningsområdet ska förutsättningar för kollektivtrafik skapas.”

I generalplanen har tillväxten i mån av möjlighet i första hand placerats enligt
riktlinjerna i utvecklingsbilden så att den nuvarande samhällsstrukturen för-
tätas och kompletteras. Samtidigt har man velat stärka den blandade stads-
strukturen, som innehåller bostäder, service och arbetsplatser, i centrumom-
rådena och servicecentren. Målet har varit att främja uppkomsten av en
människonära samhällsstruktur, som är ekonomisk, hållbar och stävjar kli-
matförändringen, genom att planera markanvändningen så att den stöder
närservice, gångtrafik, cykling och kollektivtrafik.

I generalplanen eftersträvas en förstärkning av olikheterna mellan områdena
och de särdrag som utgör områdenas identitet. På så sätt kan man hitta om-
rådens och kommunernas roller och profiler som en del av stadsregionens
mångsidiga helhet och strategiska utveckling. Målet är att Kotka–
Fredrikshamnregionen i fortsättningen ska bestå av särpräglade och därige-

nom på olika sätt attraktiva delområden som tillsammans bildar en logisk och
livskraftig helhet. Samtidigt utvecklas hela regionens dragningskraft, den
byggda miljöns kvalitet förbättras och miljöfaktorernas ökande betydelse
beaktas i konkurrensen mellan områdena.

För att öka stadsregionens attraktionskraft har man i generalplanelösningen
satsat på att skapa en havsnära stadsmiljö bl.a. genom att på ett övervägt
och mångsidigt sätt ta strandzonen i bruk. Invånarna erbjuds både en urban
stad vid havet och småskaligt boende vid havet, med bastjänster på nära
avstånd. Genom planbestämmelser säkerställs att de nya och de förtätade
bostadsområdena kan genomföras som tillräckligt effektiva helheter så att
det går att ordna kollektivtrafik i områdena.

I generalplanen finns angivet utvecklingsbeteckningar för att trygga utbygg-
nadsriktningarna på lång sikt. Genom planbestämmelser har det säkerställts
att de nuvarande tätorternas möjligheter till förtätning och utvidgning ut-
nyttjas innan nya områden tas i användning. Till exempel tillväxten i Kotka,
Fredrikshamn  och  Broby  i  Pyttis  ska  i  första  hand  ske  inom  strukturen.  Då
tätorternas förtätningsmån har utnyttjats skapas på lång sikt också bered-
skap för att strukturen kan utvidgas längs den befintliga infrastrukturen och
kollektivtrafikens utvecklingskorridor i öst-västlig riktning.

Strategin märks i generalplanen också genom klassificeringen av tätortsfunkt-
ionerna. De intensiva områdena för tätortsfunktioner ligger i anslutning till
den centrala utvecklingskorridoren för kollektivtrafik, där det både nu och i
framtiden erbjuds konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik. Tillväxten
styrs till den här zonen med kollektivtrafik samt till servicecentren och deras
omedelbara närhet för att stöda närservicen.

Beträffande näringslivet har utgångspunkten varit att generalplanen ska vara
flexibel samt positivt inställd till förändringar i näringslivet. Nyckelordet är att
”möjliggöra”. Generalplanen måste hålla på lång sikt och endast begränsa
det som exempelvis på grund av miljökonsekvenser är nödvändigt att styra.
Med generalplanen skapas beredskap för tillräckliga områdesreserveringar
för att öka regionens konkurrenskraft. Dessutom ska generalplanen stöda
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synergin mellan aktörer som drar nytta av varandra (placeringslösningar,
företagsparker, utnyttjande av biprodukter m.m.).

Generalplanen möjliggör både utveckling av de nuvarande företagens verk-
samhetsförutsättningar och etablering av nya företag och arbetsplatser i
regionen. Avgörande faktorer för utvecklingen är företags- och arbetsplats-
områdenas storlek (tillräcklig dimensionering även för stora företags behov),
mångsidighet (så få begränsningar som möjligt för placering av olika verk-
samheter  och  områden  av  olika  typer)  samt  regional  placering  och  förhål-
lande till annan områdesanvändning. På så sätt skapas möjligheter för en
kvantitativ, kvalitativ och beträffande läget ändamålsenlig utveckling av före-
tagsverksamheten. I generalplanen har också anvisats en funktionell profile-
ring av företags- och arbetsplatsområdena. Profileringen kan senare utnyttjas
både i den fortsatta planeringen och i marknadsföringen av områdena till nya
företag.

De betydande tillväxtmål som framförts i näringslivsstrategin och i general-
planens linjelösning och som möjliggörs genom generalplanen förutsätter att
särskild vikt fästs vid att planen kan genomföras i etapper. I programmet för
genomförande framhålls generalplanens viktigaste förändringsområden och
det presenteras åtgärder som främjar förändringarna samt principerna för
att kunna genomföra planen i etapper.

En viktig del av generalplanen är planbestämmelserna för att förverkliga ge-
neralplanens mål. I planbestämmelserna beskrivs principerna för den kvalita-
tiva utvecklingen av regionen och dess innehåll. Det strategiska innehållet
består alltså av en helhet bestående av både planbeteckningar (på plankar-
tan) och planbestämmelser som beskrivs i planbeskrivningen och i program-
met för genomförande.
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DEL I: UTGÅNGSPUNKTER
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3 Planeringsområde

Kotka–Fredrikshamnregionen ligger i Sydöstra Finland i landskapet Kym-
menedalen. Till regionen hör kommunerna Pyttis, Vederlax och Miehikkälä
samt städerna Kotka och Fredrikshamn. Den enhetliga stadszonen sträcker
sig från Broby i Pyttis via Kotka centrum och Karhula till Fredrikshamn. De
viktigaste centrumområdena utanför den enhetliga stadszonen är Pyttis,
Vederlax och Miehikkälä kommuncentrum och de traditionella landsortsby-
arna som berikar områdets framtoning.

Kotka–Fredrikshamnregionen ligger vid goda trafikförbindelser, i närheten av
huvudstadsregionen och S:t Petersburgs metropolområde. Regionen utgör
en central del av den Nordliga tillväxtzonen. Regionens image är starkt präg-
lad av havet. Hamnverksamheten och de logistiska förbindelserna utgör
grundval för områdets näringsliv. I framtiden kommer turism, handel och
digital affärsverksamhet att få en starkare ställning än tidigare i regionens
näringsliv.

Beträffande invånarantal hör regionen till Finlands medelstora stadsregioner.
Regionens invånarantal har på 2000-talet stabiliserats vid cirka 90 000 invå-
nare efter en befolkningsminskning före millennieskiftet.

Källa: Kotka–Fredrikshamnregionens utvecklingsbild 2040.

Figur 1. Planeringsområdet som en del av landskapet Kymmenedalen.
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4 Utgångspunkter för planeringen

Det här kapitlet innehåller en sammanställning av planeringens utgångspunk-
ter, som är disponerade i riksomfattande och regionala riktlinjer för områ-
desanvändningen; regionala planer, utredningar och projekt; städernas egna
mål, strategier och generalplaner samt lokala utgångspunkter.

Kapitlet om utgångspunkter är en sammanställning utan prioriteringar och
värderingar om de utredningar och planer som har ansetts vara viktigast för
planeringen och som under årens lopp har utarbetats i stort antal för plane-
ringsområdet. Det är utredningar av olika noggrannhet och stil, på olika ni-
våer,  avsedda  för  olika  ändamål  och  gjorda  under  olika  tider.  De  kan  vara
sinsemellan motstridiga och även delvis föråldrade. De ger dock som helhet
en god bild av generalplanens utgångssituation.

Betydelsen av det material av utredningar som finns som bas och annat ut-
gångsmaterial har analyserats i samband med planeringen. Den planerings-
lösning som gjorts i den strategiska generalplanen för Kotka–
Fredrikshamnregionen beskriver vilken betydelse de olika utgångspunkterna
har getts och vad som har ansetts väsentligt och viktigt i den strategiska pla-
neringen av regionen.

4.1 De riksomfattande målen för områdesanvändningen

De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen som god-
kändes av statsrådet 13.11.2008 anger riktlinjerna för områdesanvändning-
en, vilka ska beaktas överallt i Finland.

Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen ska man genom
områdesanvändningen mera än nu stävja klimatförändringen. I de reviderade
målen fästs särskild vikt vid att förenhetliga samhällsstrukturen och tygla
trafikmängderna. Med förenhetligande avses att samhällenas både struktur
och miljö ska göras kvalitativt enhetligare. En enhetlig samhällsstruktur är

nyckeln till en hållbar områdesanvändning, vilket betyder ekologisk, ekono-
misk, social och kulturell hållbarhet i samhällena och livsmiljöerna.

I målen för en enhetligare samhällsstruktur och livsmiljöns kvalitet nämns
särskilt behovet av att göra stadsregionerna och tätorterna mera enhetliga.
Den allvarligaste uppmärksamheten ska fästas på den allt mer splittrade bo-
stadsstrukturen i stadsregionernas randområden. Enligt de riksomfattande
målen för områdesanvändningen ska stadsregionernas utveckling vändas
från splittring mot enhetligare och tätare struktur än nu. Utmaningen gäller
lösningar för placering av både bosättning, service och arbetsplatser.

De riksomfattande målen för områdesanvändningen ställer officiella krav och
nationella mål för det strategiska planeringsarbetet i stadsregionerna.

Miljöministeriet bereder som bäst en förnyelse av de riksomfattande målen
för områdesanvändningen. Målet är att statsrådet ska kunna besluta om de
förnyade målen våren 2017.

Källor: Statsrådets beslut om revidering av de riksomfattande målen för om-
rådesanvändningen 13.11.2008, Miljöministeriet: Det är nu som beslut fattas
om framtida områdesanvändning.

4.2 Regionens centrala strategier

I Kymmenedalen och Kotka–Fredrikshamnregionen har det under de senaste
åren utarbetats flera strategier för att öka regionens livskraft:

· Program för Kymmenedalen 2014-2017: Livskraft från den Nordiska till-
växtzonen

· ”Kaakon suunta” – Kotka–Fredrikshamnregionens utvecklingsbild 2040
· Trafikstrategi för Sydöstra Finland 2035
· Kymmenedalens trafikstrategi 2035
· Tillväxt i sydost, Tillväxtprogram för Sydöstra Finland 2013-2017 (uppda-

tering pågår)
· Regionstrategi för Kotka–Fredrikshamnregionen 2010–2015
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· Strategi för intelligent specialisering i Kymmenedalen: ökad tillväxt och
konkurrenskraft utgående från regionala styrkor genom utveckling av
forsknings-, kompetens- och innovationskoncentrationer

· Uppdatering av Kymmenedalens näringslivsstrategi (under arbete)
· Näringslivsstrategi för Kotka–Fredrikshamnregionen 2016-2019
· Strategi för turism och evenemangsproduktion i Kotka–

Fredrikshamnregionen 2011–2015 och kommande uppdatering 2015–
· Strategi för naturturism vid kusten i Sydöstra Finland 2020
· Strategi för kryssningsverksamhet i Kotka–Fredrikshamnregionen 2014–

2020
· Utvecklingsstrategi för förnybar industri och logistik i Kotka–

Fredrikshamnregionen 2020
· Klimat- och energistrategi för Kymmenedalen 2011-2020
· Strategi för naturresurser i Kymmenedalen 2011-2020

4.2.1 Program för Kymmenedalen 2014-2017: Livskraft från den
Nordiska tillväxtzonen

Programmet för Kymmenedalen innehåller både en landskapsöversikt som
definieras i regionutvecklingslagen och markanvändnings- och bygglagen och
ett landskapsprogram som definieras i regionutvecklingslagen.

Landskapsöversikt 2030

I landskapsöversikten anges den utveckling som eftersträvas för landskapet
och som är grund för landskapsplanläggningen och landskapsprogrammet.

Kymmenedalen är ett internationellt område för växelverkan mellan metro-
polområdena Helsingfors och S:t Petersburg. Metropolområdenas utveckling
påverkar i hög grad Kymmenedalens regionstruktur och dess utveckling.
Kymmenedalen är en aktiv aktör som en del av Nordliga tillväxtzonen. Land-
skapets läge vid Östersjöns kust, inom Baltikums ekonomiområde, skapar en
grund för utveckling av näringarna.  Samarbetet med grannlandskapen inten-
sifieras.

Det centrala målet för Kymmenedalens regionstruktur är att utveckla en
ekoeffektiv och enhetlig samhällsstruktur. Kymmenedalens regionstruktur
bygger nu och i framtiden på de landskapscentrum som finns i Kotka och
Kouvola. Landskapets servicestruktur kompletteras av mindre stadscentrum
och servicekoncentrationer. Landsbygden i närheten av städerna bibehålls
livskraftig, men servicen stöder sig allt mera på stadscentrum.

En viktig faktor i regionstrukturen är utvecklingen i Ryssland och Nordliga
tillväxtzonen och deras inverkan på landskapets näringar samt befolkningsut-
veckling. Huvudstadsregionen har också allt större inverkan på Kymmeneda-
lens utveckling. Om Nordliga tillväxtzonen växer kraftigt, behövs tillräckligt
med områden för boende och näringsverksamhet, förbindelser och service-
strukturer. Regionstrukturens utvecklingsriktning är inom och mellan de be-
fintliga tätorterna (= effektiv utveckling av den nuvarande strukturen).

En viktig förändring sker då vägförbindelsen E18 blir färdig och servicen vid
gränsövergången utvecklas. Betydelsen av väg- och järnvägstrafikförbindel-
serna parallellt med Salpausselkä får allt större betydelse i den här föränd-
ringen. Företags- och affärsverksamheten utvecklas med stöd av ett funkt-
ionellt trafiknät som omfattar olika trafikformer. För att samhällsstrukturens
ekoeffektivitet ska förbättras krävs effektiv utveckling av kollektivtrafiken och
spårtrafiken.

Då regionstrukturen förenhetligas och markanvändningen är hållbar skapas
förutsättningar för utveckling och utnyttjande av de värdefulla naturområde-
nas  nätverk  av  rekreations-,  turism-  och  skyddsområden.  Det  blir  allt  vikti-
gare att skapa en boende- och verksamhetsmiljö som är av hög kvalitet, triv-
sam och attraktiv för människorna.

När det gäller energiproduktionen är det viktigt att förnybara energiformer
utnyttjas. Då regionstrukturen förtätas skapas möjligheter att effektivt ut-
nyttja nya energiformer. Förutsättningar för att utnyttja skogsenergi har re-
dan nu i  hög grad skapats och ett viktigt mål i  regionstrukturen är att stöda
verksamhetsförutsättningarna för sådan energiproduktion.
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Landskapsprogrammet 2014-2017

Programmet för Kymmenedalen definierar landskapets strategi och intention
samt mål för de kommande åren. I programmet samordnas områdets intent-
ion samt nationella och EU-politiska mål för regionutvecklingen. De strate-
giska valen i programmet för Kymmenedalen är:

1. Säker och funktionell kompetens- och affärsverksamhetsmiljö

· Finlands och Kymmenedalens styrka är att samhället och infrastrukturen
är funktionella och säkra. Företagen kan erbjudas en tillförlitlig affärs-
verksamhetsmiljö mellan de stora marknadsområdena EU och Ryssland.
Det  blir  allt  vanligare  att  söka  kontakter  och  partner  också  i  andra  s.k.
BRIICS-länder, som har en ekonomi i stark utveckling.

2. Högklassig, ren och trivsam boende- och verksamhetsmiljö

· Kunniga och deltagande människor är områdenas viktigaste resurs. Om
man satsar på boendemiljöns kvalitet, renhet och trivsel blir området in-
tressant och attraktivt för framtidens experter.

3. Huvudtrafikleder och -förbindelser samt gränstrafik

· Persontrafikens resor och näringslivets transporter är smidiga och säkra.
Trafikförbindelserna stöder människornas välmåga, pendling till arbete,
företagens konkurrenskraft och områdenas livskraft. Trafiksystemet möj-
liggör kostnadseffektiva och pålitliga förbindelser för branscher inom ut-
rikeshandeln som är viktiga för samhällsekonomin. Genom utveckling av
trafiksystemets servicenivå upprätthålls konkurrenskraften för transport-
rutterna via Finland samt de interna transportrutterna i Östersjöområ-
dets verksamhetsmiljö. Sydöstra Finlands trafiksystem är konkurrenskraf-
tigt på ett hållbart sätt.

4. Branscher som utnyttjar och stärker Nordliga tillväxtzonen samt gränsy-
torna mellan dem

· innovativ service
· intelligent utnyttjande av naturresurser och därtill hörande teknologier
· Nya öppningar i ICT-branschen

Källa: Kymmenedalens förbund: Program för Kymmenedalen 2014-2017.
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Figur 2. Kymmenedalens regionstruktur 2030. Inom Kotka landskapscentrums närmaste
influensområde väntas tillväxt och uppkomst av ett pärlband av utvecklingszoner på axeln
Broby–Kotka–Fredrikshamn. Den funktionella utvecklingen i nord-sydlig riktning på axeln
Kotka–Kouvola betjänar näringsliv och invånare. Beträffande turism och rekreation är det
centrala attraktionsområdet östra Finska vikens havsområde. Källa: Kymmenedalens för-
bund.

4.2.2 ”Kaakon suunta” – Kotka-Fredrikshamnregionens utveckl-
ingsbild 2040

Utvecklingsbilden är en gemensam åsikt i Kotka–Fredrikshamnregionens
kommuner (Fredrikshamn, Kotka, Miehikkälä, Pyttis och Vederlax) om fram-
tidens regionstruktur som det lönar sig att eftersträva i området. Den fram-
håller den funktionella helheten bestående av markanvändning, boende,
trafik, service och näringar (MALPE). I utvecklingsbilden kommer man över-
ens om huvudprinciperna för regionens samhällsstruktur fram till 2040, vilket
är utgångspunkt för den noggrannare planeringen. De mål och principer som
man kommit överens om i utvecklingsbilden förverkligas genom kommuner-
nas planläggnings- och planeringsarbete samt olika utvecklingsprojekt. Ut-
vecklingsbilden styr arbetet med att göra upp en gemensam generalplan för
regionen.

Strategiska huvudlinjer för utvecklingsbilden

1) Regionen byggs till en internationellt synlig helhet som en del av utveckl-
ingskorridoren Stockholm–Åbo–Helsingfors–Kotka–S:t Petersburg. Man ut-
nyttjar att vägen E18 är känd samt dess ekonomiska dynamik. Resultaten av
projektet att utveckla korridoren E18 främjas och förutsättningar för mar-
kanvändningen skapas.

2) Den regionala markanvändningslösningen baseras på utnyttjande av den
befintliga service- och arbetsplatsstrukturen så att tillväxten styrs på ett håll-
bart sätt med tanke på kommunekonomi, trafik, miljö och trivsel.

a. Markanvändningslösningarna förverkligas antingen så att de nuva-
rande korridorerna för kollektivtrafik förtätas eller som tillräckligt ef-

fektiva  helheter  av  nya  områden  för  att  det  ska  gå  att  producera
både service och ett utbud av kollektivtrafik för dem.

b. Karhulas samhällsstruktur förenhetligas och Karhula utvecklas som
en knutpunkt för regionens trafik.

c. Bystrukturens verksamhetsförutsättningar stärks, speciellt beträf-
fande turism och därtill hörande funktioner.

3) Tyngdpunkten för bostadsbyggandet är zonen Broby–Kotka–Karhula–
Fredrikshamn. Boendet i de landsbygdsbetonade områdena utanför zonen
styrs till livskraftiga tätorter och byar där daglig service kan nås till fots och
med cykel. I första hand stärks den befintliga samhällsstrukturen. Om sam-
hällsstrukturen ändå måste utvidgas ska

a. utvidgningsområdet förverkligas på ett noggrant övervägt sätt
b. utvidgningsområdet ska förverkliga en regional helhet
c. på utvidgningsområdet ska förutsättningar för kollektivtrafik skapas.

4) Arbetsplatser, service och handel styrs så att de stöder de befintliga cent-
rumområdenas utveckling eller så att de lätt kan nås också med hållbara
färdsätt (kollektivtrafik samt till fots och med cykel).

a. Handelns verksamhetsförutsättningar stärks i första hand i de befint-
liga koncentrationerna av handel.

b. De möjligheter som vägen E18 ger utnyttjas så att regionen bildar en
enhetlig helhet och vägens inverkan inte leder till spridning av sam-
hällsstrukturen.

c. Regionens dragningskraft och förmåga till omvandling stärks genom
att anvisa en mångsidig helhet av arbetsplatsområden.

d. Områdenas inbördes roller klargörs.

5) I markanvändningen skapas beredskap för att förverkliga banan Helsing-
fors–S:t Petersburg och Kotkaöns östliga förbindelse.

Källa: ”Kaakon suunta” – Kotka–Fredrikshamnregionens utvecklingsbild 2040
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Figur 3. Utvecklingsbild för Kotka–Fredrikshamnregionen

4.2.3 Trafikstrategi för Sydöstra Finland 2035

Sydöstra Finlands trafikstrategi 2035 är den gemensamma åsikten för Syd-
östra Finlands NTM-central, Kymmenedalens förbund, Södra Karelens för-
bund, Trafikverket samt kommunerna och ett prioriterat ställningstagande
om de centrala utvecklingsbehoven för Sydöstra Finlands trafiksystem fram
till 2035. Målet för arbetet var speciellt att identifiera utvecklingsbehov av
riksomfattande eller regional betydelse. Utvecklingsbehov som berör en en-
skild  kommun eller  som är  av  endast  lokal  betydelse  tas  upp i  de regionala
planerna för trafiksystemet.

Stommen i Sydöstra Finlands trafiksystem är trafikkorridoren E18, trafikkor-
ridoren vid Salpausselkä (riksvägarna 6 och 12 samt järnvägen Latis–

Luumäki–Imatra) och riksväg 15 och järnvägen Kouvola-Kotka/Fredrikshamn
på avsnittet Kotka-Kouvola. När det gäller godstrafik är riksväg 26 också av
stor betydelse. Enskilda betydelsefulla objekt är hamnen HaminaKotka, Kou-
vola terminal för spår- och landsvägstrafik samt gränsstationerna och förbin-
delserna till dem.

För att Sydöstra Finlands och hela Finlands näringsliv ska nå framgång krävs
en internationellt konkurrenskraftig verksamhetsmiljö. För att konkurrens-
kraften ska utvecklas och regionutvecklingen stärkas ansågs det viktigaste
målområdet för strategin vara att utveckla näringslivets viktiga transportked-
jor samt att se till att huvudlederna i anslutning till dem är smidiga och kost-
nadseffektiva.

I strategin har man identifierat prioriterade utvecklingsbehov. Sådana i
Kotka–Fredrikshamnregionen är trafikkorridoren Kotka–Kouvola (riksväg 15
och järnvägen) samt gränsstationen och förbindelserna till dem. Utöver ut-
vecklingsbehoven för de olika förbindelserna har man identifierat de viktig-
aste enskilda bristerna i servicenivån, alltså s.k. flaskhalsar i trafiksystemet.
De här är enskilda betydande problemställen i trafiknätet där användarna
upplever att servicenivån nu är betydligt sämre än det nuvarande målet.
Sådana i Kotka–Fredrikshamnregionen är beträffande spårtrafiken Hovinsaa-
ris 1100 meter långa spår (Kotka), spår som saknas på Kotolahti bangård och
säkerhetsanordningar som saknas (Kotka) samt beträffande vägtrafiken infar-
ten till Kotka på riksväg 15 (Hyväntuulentie) och Paimenportti planskilda
korsning på riksväg 15 (Kotka).

Trafikstrategin tar inte ställning till utvecklingsåtgärderna för de identifierade
förbindelserna utan det krävs fortsatt planering för att precisera dem. Syd-
östra Finlands trafikstrategiarbete var beträffande tidsplanen kopplat till
arbetet med landskapsprogrammen i en process i växelverkan.

4.2.4 Kymmenedalens trafikstrategi 2035

Förnyelsen av Kymmenedalens trafikstrategi preciserar och konkretiserar i
praktiken de utvecklingsbehov som identifierades i Sydöstra Finlands trafik-
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strategi, som blev färdig 2014, och som gällde huvudlederna och förbindel-
serna på regionnivå och teman som anvisats höra till kommunernas ansvar
inom landskapets område. En utmaning för planeringen är att förmedla till
kommunnivån de verksamhetsmodeller som redan godkänts på trafikförvalt-
ningens  nivå  så  att  kommunerna  verkligen  förbinder  sig  att  agera  och  att
följa de gemensamma målen. Planen är samtidigt ett ställningstagande till
områdets utvecklingsbehov i en situation där trafikpolitikens innehåll och
metoder har förnyats och håller på att förnyas betydligt i förhållande till må-
len då den föregående trafikstrategin utarbetades.

I strategin konstateras följande om möjligheterna att röra sig från de områ-
den där markanvändningen ändras:

· En utveckling av området mellan Hovinsaari och Karhula i Kotka skulle stärka
den befintliga samhällsstrukturen och få de i nuläget starka zonerna, som möj-
liggör hållbar trafik i Hovinsaari och Karhula, att växa ihop. En påtaglig förbätt-
ring av förutsättningarna för cykling och kollektivtrafik kräver att parallellvägar
intill motorvägen samt förbindelser som korsar Kymmene älvs grenar utvecklas.
På längre sikt kan strukturen kompletteras på förbindelsen Kotkaön–Tiutinen–
Karhula för att möjliggöra effektiv kollektivtrafik inom hela stadszonen.

· Det blir troligen aktuellt att effektivt koppla Broby och Heinlax till Kotkas cent-
rumstruktur, då motorvägen E18 blir färdig och efterfrågan på områdena väster
om Kotka kommer att öka betydligt. För att trygga hållbara möjligheter att röra
sig i området krävs att parallellförbindelser längs motorvägen utvecklas så att
det går att skapa funktionella förbindelser för kollektivtrafik och cykling i områ-
dena.

· Utvecklingen av marketområdet i Jumalniemi i Kotka startade  till  följd  av  för-
bättringen av E18 till motorväg. Områdets regionala nåbarhet bygger nu och i
framtiden främst på personbilstrafik. Trafik från det närbelägna Karhulaområdet
kan också ske till fots och med cykel, om förbindelserna kan utvecklas så att de
blir attraktiva. Läget i korridoren för kollektivtrafik mellan Kotka och Fredriks-
hamn gör det också möjligt att koppla området till kollektivtrafiken.

· Korsningsområdet vid Summa i Fredrikshamn kommer  att  få  service  i  form av
handel med utrymmeskrävande varor. Områdets regionala nåbarhet bygger nu
och i framtiden främst på personbilstrafik. Från Fredrikshamns centrum kan om-
rådet också nås till fots och med cykel, och området kan också kopplas till kollek-

tivtrafiken mellan Kotka och Fredrikshamn. Den planerade kommersiella ser-
vicen kommer dock att baseras på främst personbilstrafik.

· Vaalimaaområdet är i landskapsplanen definierat som storenhetsområde för
gränshandel. Den främsta målgruppen för utvecklingen av handeln i Vaalimaa är
ryska turister, men den service som planeras för området påverkar också var in-
vånarna i Vederlax och Miehikkälä kommer att uträtta sina ärenden. Inverkan på
var invånarna i Kotka och Fredrikshamn uträttar sina ärenden blir mindre, ef-
tersom avståndet till servicen i städernas centrum och till de pågående utveckl-
ingsprojekten i Jumalniemi och Summa är större. Vaalimaaområdet nås med
personbil och när det gäller ryska turister också med busstrafik.

· HaminaKotka hamn och logistikcentral (omfattar verksamheterna i både
Mussalo och Fredrikshamns hamnar) är en viktig, växande resurs för landskapet.
De här områdenas pendeltrafik till arbetsplatserna sker till stor del med person-
bil, eftersom det är svårt att ordna effektiv och lönsam kollektivtrafik.

Strategiska riktlinjer för utvecklingen

Hållbar stads- och tätortstrafik

· Ett av de viktigaste målen för Kymmenedalens trafiksystem anses vara att för-
bättra arbetsplatsernas och servicekoncentrationernas nåbarhet genom hållbara
trafikformer med tanke på invånarna och turismen. En förutsättning för hållbara
och förnuftiga trafikförbindelser är en funktionell samhällsstruktur och ett effek-
tivt trafiksystem som erbjuder olika alternativ.

Funktionellt basnät och trafikservice

· I regeringsprogrammet (27.5.2015) är målet att användningen av trä ska bli
mera mångsidig och att virkets rörlighet ska underlättas. De här riktlinjerna be-
rör speciellt Sydöstra Finland, där det finns flera flaskhalsar för virkestranspor-
terna på rutterna på riksväg 6, riksväg 15 och riksväg 26.

Säkra resor och transporter

· I Sydöstra Finlands trafiksäkerhetsplan anges fem tyngdpunktsområden som
trafiksäkerhetsaktörerna speciellt ska beakta i sin verksamhet. Ämnesområden i
anslutning till planeringen av markanvändningen är speciellt bl.a.
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· Förbättring av trafiksäkerheten för gångtrafik, cykling och mopedtrafik; tät-
orternas körhastigheter, säkerhet på övergångsställena, förbindelser för
gång- och cykelvägar och deras kvalitet, rutter för mopeder

· Förbättring av trafiksäkerheten på huvudvägarna; mötesolyckor, riskkors-
ningar, den internationella trafikens säkerhet

Smidiga förbindelser inom landet och till utlandet

· Pendlingsområdena blir större och överlappar varandra som mångskiktade
funktionella interaktionsområden och pendlingszoner som förenar centrumom-
rådena. Pendlingen över landskapsgränserna ökar fortsättningsvis. I trafiken
inom landskapet är målet att stärka pendlingsområdet mellan Kotka och Kou-
vola.

· Södra Kymmenedalens nåbarhet stärks då vägen E18 blir färdig, speciellt väs-
terut till Lovisa, Borgå och huvudstadsregionen. Det här ökar efterfrågan på
markanvändning från Kotka mot Pyttis och speciellt i Broby. Beträffande utveckl-
ingsmålen för trafiksystemet är det viktigt att efterfrågan kan styras med stöd av
den nuvarande strukturen och så att den nuvarande strukturen stärks i zonen
Kotka–Broby, varvid områdets trafikbehov på lång sikt kan betjänas genom ef-
fektiverad kollektivtrafik.

· Utveckling av förbindelsen Kotka–Kouvola (riksväg 15 och järnvägen Kotka–
Kouvola)
· Förbindelsen Kotka-Kouvola betjänar förbindelserna mellan hamnen Hami-

naKotka och Kouvola järnvägsterminal, som båda hör till transportnätet
TEN–T. Banavsnittet Kotka–Kouvola hör också till transportnätet TEN–T.

· Riksväg 15 från Kotka till Kouvola (41 km) är Kymmenedalens viktigaste för-
bindelse i nord-sydlig riktning.

Konkurrenskraftiga transportkedjor för utrikeshandeln

· Det viktigaste objektet som ger upphov till transporter i Kymmenedalen är ham-
nen HaminaKotka, som är Finlands största allmänna hamn, export-, container-
och transitohamn samt ett logistik- och industricentrum med full service. En för-
bättring av hamnen HaminaKotkas konkurrenskraft för sjötransport österut för-
utsätter en uträtning av havsfarleden österut.

· RailRoad-terminalen och logistikområdet i Kouvola håller på att utvecklas till en
terminal av internationell klass, som tillsammans med hamnen HaminaKotka bil-
dar en i finländsk skala unik logistisk helhet i Kymmenedalen.

· Utveckling av riksväg 15: riksväg 15 på avsnittet Kotka–Kouvola är smal i förhål-
lande till trafikmängderna, det är tätt med anslutningar för markanvändningen
och omkörningsmöjligheterna är dåliga. De platser som mest brådskande är i
behov av förbättringar är:
·  riksväg 15, infarten till Kotka (Hyväntuulentie)
·  riksväg 15, den planskilda korsningen i Paimenportti
·  riksväg 15, den planskilda korsningen i Keltakangas

· Utveckling av Merituulentie, där det största problemet är samordningen av
hamnarnas tunga trafik och den lokala och regionala persontrafiken. Vägens nu-
varande nivå motsvarar inte behoven på grund av den redan nu stora trafik-
mängden och den stora andelen tung trafik, vilket innebär problem i fråga om
trafiksäkerhet och funktion på vägarna.

· Utveckling av banavsnittet Kouvola–Kotka/Fredrikshamn som en del av transito-
transportrutten Vainikkala–Kouvola–Kotka/Fredrikshamn och de tyngst trafike-
rade banavsnitten.  Det mest brådskande utvecklingsbehovet handlar om att
möjliggöra 1 100 meter långa tåg i Rysslandstrafiken (en s.k. flaskhals). På avsnit-
tet Kouvola–Vainikkala finns redan goda förutsättningar att köra med 1 100 m
långa tåg, men banavsnittet från Kouvola till Fredrikshamn och Kotka måste ut-
vecklas för att 1 100 m långa tåg ska kunna trafikera där.

· Förbättring av riksväg 26 på avsnittet Fredrikshamn–Taavetti. Förbindelsen be-
tjänar speciellt tunga transporter till hamnen HaminaKotka. Vägen har småskalig
geometri och är av låg standard.

4.2.5 Näringslivsstrategi för Kotka-Fredrikshamnregionen 2016-
2019

För Kotka–Fredrikshamnregionen uppdaterades strategin som ska styra ut-
vecklingen av områdets näringsverksamhet 2016. Näringslivsstrategin har
beretts av en grupp företag och beslutsfattare från regionen. Regionens ut-
vecklingsbolag Cursor har drivit strategiarbetet, och bolagets styrelse bestå-
ende av regionens kommunledning och representanter för företagen har
styrt arbetet. Regionfullmäktige godkände näringslivsstrategin på sitt möte
7.6.2016.

Näringslivsstrategin drar upp riktlinjer för näringspolitiken och uppmanar
både den offentliga sektorns och den privata sektorns aktörer till närmare
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samarbete än tidigare för att skapa nya arbetsplatser och tillväxt. Visionen i
näringslivsstrategin till 2025 kan sammanfattas i två ord – förnyelse och
dragningskraft. Strategins värdegrund – mod, öppenhet och äkthet – förut-
sätter förmåga att fatta beslut, internationalism och särprägel.

Strategins ambitionsnivå till 2025 är ambitiös: 40 000 arbetsplatser och
100 000 invånare. Det här innebär en ökning med ca 8 000 nya arbetsplatser
och drygt 10 000 nya invånare jämfört med nuläget.

Näringslivsstrategin betonar att läget inom influensområdet för den växande
huvudstadsregionen samt i omedelbar närhet av S:t Petersburgs ekonomi-
område är en konkurrensfördel för regionen. Det går dock inte att bygga en
framgångssaga bara på regionens läge. I näringslivsstrategin betonas dessu-
tom förnyelse, vilket i Kotka–Fredrikshamnregionen framför allt betyder full-
skaligt utnyttjande av digitaliseringens möjligheter både inom traditionellt
starka branscher såsom logistik och industri och inom turismen, som har
tillväxtpotential.

Digitalisering

Målet är att göra Kotka–Fredrikshamnregionen till Finlands modernaste
lärmiljö, som väcker uppmärksamhet runtom i världen och öppnar möjlig-
heter för regionens aktörer att inleda partnerskap med internationellt bety-
dande företag, högskolor och innovationsorganisationer.

Centrum för utveckling ska finnas på Kotkaön i Stamhamnen, där Xamks
campus (yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) också ska
placeras. Campuset erbjuder möjligheter för företag, studerande, utveckl-
ingsorganisationer och offentliga sektorn. Deras gemensamma utvecklings-
plattform ökar regionens dragningskraft och konkurrenskraft. Spetsteman är
bl.a. spelifiering, cybersäkerhet och IoT. I regionen har det redan öppnats en
företagsaccelerator vars verksamhet ska kopplas till Xamks campus. Samti-
digt som antalet uppstartföretag ökar öppnas fler möjligheter till partnerskap
för dem och mer tillväxtfinansiering söks. För närvarande har företag i an-
slutning till spelifiering och digitalisering distansarbetsplatser bl.a. på
Kotkaön i Datariina, Sapokka och Karhulanniemi. I Pyttis och Fredrikshamn

har man övervägt att öppna platser för distansarbete. I framtiden kan di-
stansarbetsplatserna i regionen sammanföras under samma tak.

I regionen saknas för närvarande nya attraktiva boendeformer för unga för-
mågor. Gemensamma boendeformer kunde vara en beaktansvärd öppning
för att locka experter med familjer i början av sin karriär till regionen. I fram-
tiden kan sådana grupper av föregångare liva upp stagnerade områden så att
de blir attraktiva stads-/tätortsdelar med en unik identitet (s.k. Urban träda).

Parkerna främjar påtagligt regionens attraktionskraft och utgör dynamo för
ny företagsamhet. Parkerna erbjuder upplevelser, en bas för affärsverksam-
het, de ökar aktiviteten i samhället, de är platser för evenemang, mötesplat-
ser och bidrar till innovativ kraft.

Möten och rörlighet är viktiga krav som unga experter ställer. Därför måste
den interna kollektivtrafiken i regionen vara tidsenlig och ge möjlighet till
kommande ändringar. Från stamhamnen måste det också finnas fungerande
förbindelser till huvudstadsregionens kompetenscenter. Regionen ska även
aktivt vara med i utvecklingen av allt större interaktions- och ekonomiområ-
den och vara beredd på dess påverkan. Kustbanan skulle koppla Kotka-
Fredrikshamnregionen till huvudstadsregionens arbetsområden och därige-
nom skapa nya möjligheter för regionsamarbete. Futuristiska lösningar i stil
med Hyperloopbanan kan i framtiden påtagligt förändra avståndens bety-
delse i internationaliseringen av affärsverksamheten och arbete utomlands.

Förnyelse inom industri och logistik

I tillväxtprogrammet för industrin, som genomgår förnyelse, finns stora för-
väntningar på biosektorn och industriella symbioser. En sådan är bl.a. BioA-
konceptet, som ska bidra till att biflöden från industrin i framtiden ska kunna
utnyttjas kostnadseffektivt. Effektiva energisystem är nära förknippade med
industriella symbioser. Energiintensiv industri ligger nära energikällorna. Det
här sambandet märks tydligt i regionen, bl.a. i placeringen av datacentraler.
Förläggningsplatserna för nya produktionsanläggningar finns vid knutpunk-
terna för goda logistikförbindelser och exempelvis på industri- och produkt-
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ionsområden som sedan tidigare är i bruk och där det redan finns behövlig
infrastruktur.

När det gäller logistik är en av de viktigaste utvecklingsriktningarna förbindel-
sen Kotka–Kouvola. I framtiden kommer landskapet att ha en godstransport-
rutt i aktivt bruk från Kotka och Fredrikshamns hamnområden till Kouvola
multimodalterminal. I utvecklingsarbetet måste man beakta landsvägstrans-
porternas säkerhet, smart road-lösningar och tidsenlig dataöverföring, upp-
följning av landsvägens skick samt att en separat fil för tunga transporter
eventuellt kan byggas.

I tillväxtprogrammet för industrin som är stadd i förnyelse beaktas digitali-
seringen bl.a. genom delaktighet i företagsacceleratorn (se ovan: Digitali-
sering), i utvecklingen av näthandelns möjligheter, i IoT-teman och omarbet-
ningen av 3D-affärsverksamhet.

Gråbergsaktörerna i Sydöstra Finland diskuterar just nu samarbete för att
främja internationell försäljning av stenmaterial. Det har historiskt varit efter-
frågan på sten i bl.a. S:t Petersburg dit massiva slutprodukter huggna ur sten
har förts. Den här regionala specialiseringen har nu också kopplats till pro-
duktifieringen av parker. Den här specialbranschen kan ytterligare utvecklas
genom produktifiering av modellen för hur parkerna ska förverkligas, genom
att där utnyttja regionens stenmaterial och kunnandet inom träbyggande.
Regionens grönområden kunde utgöra skyltfönster för den nya helheten.

Investeringar

Runtom i världen investeras stora belopp i datacentraler. Därför har de beak-
tats i Kotka–Fredrikshamnregionens investeringsportfölj genom särskilt nog-
granna objektbeskrivningar (Mussalo, Abborrfors, Mäkelänkangas, Korkeako-
ski). Placeringen av Google i Fredrikshamn utvecklade regionens know-how i
etableringen av det stora investeringsprojektet, och nu fortsätter Siemens
(Mussalo) profileringen av regionen som en säker, tillförlitlig plats för data-
centraler med tillgång till ett funktionellt företagsekosystem. Google bygger
ytterligare ut och sammanlänkas med regionens övriga businessmiljö bland
annat som producent av biflöden från industrin (värme för fiskodling). Nya

datacentraler kan tas emot bl.a. i Karhula Industripark – industriell infrastruk-
tur och färdiga produktionslokaler finns färdigt på området Suutari på grän-
sen mellan Kotka och Fredrikshamn – en mycket lämplig tomt färdig för data-
centraler.

När det gäller affärsverksamheten i hamnen HaminaKotka kan man nämna
det kemiska klustret, energibranschen (bl.a. LNG-terminalen), stora hopmon-
teringar (byggande av stora helheter i hamnen och sändning med fartyg run-
tom i världen), logistikintensiva branscher och internethandel (förpackning av
gods i containrar, sändning ut i världen). Mussalo har profilerat sig som con-
tainerhamn, Fredrikshamn har en koncentration av kemisk industri, sågat
virke och kol (bulkhamn). Hietanens hamn är ett stort fält som tömts på bilar
och som kan användas för nya behov, t.ex. i anslutning till kryssningsverk-
samhet. I Mussalo går det också att genomföra stora projektleveranser
såsom ytbeläggning av gasrören för Nord Stream/Wasco.  Tack vare det här
projektet ökar Mussalos roll som arbetsplatsområde ytterligare.

Motorvägen E18 har stor betydelse för regionens tillväxtprogram. Motorvä-
gen främjar både människornas, godsets och kapitalets rörlighet. I utveckl-
ingen av digitala tjänster syns E18 också som en led för intelligent trafik. För
att locka investeringar och experter framhåller man den snabba förbindelsen
längs E18 till metropolområdet och Helsingfors-Vanda flygplats. Till exempel
Hub Logistics kom till regionen till stor del tack vare motorvägen.

Turism

Regionens internationalisering märks i investeringarna i turismen. Kotka
Stamhamns investering Old Port ger regionen ett mångsidigt upplevelsecen-
ter och en allaktivitetsarena, hotell samt gör regionen till en del av kryss-
ningstrafikens nätverk. Stamhamnen kommer också att utveckla högklassigt
stadsboende med service, bl.a. en småbåtshamn. Ryssland är ett av de länder
där regionen marknadsförs, men kryssningsbesökare väntas också från andra
håll i världen. Samarbetsavtalet har undertecknats av bland annat S:t Peters-
burgs turisthamn ”Marine Façade”. Kryssningsbesökare kan tas emot i Stam-
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hamnen samt även i Mussalo hamn, där det går att ta emot stora fartyg,
samt i Hietanen.

Allaktivitetsarenan ger regionen länge efterlängtade möjligheter till stora
evenemang. Eftersom Stamhamnen genom etableringen av Xamk också
kommer  att  ha  ett  kompetenscentrum  för  digitalisering  och  en  ny  form  av
lärande kan Kotkaön väntas väcka stor internationell aktivitet.

I närheten av gränsövergången i Vaalimaa väntas ett högklassigt köpcentrum
och en Zsar Outlet Village-koncentration. Ryssland och gränstrafiken är na-
turligtvis viktiga teman för områdets framtid. Man tror dock på framtidens
möjligheter, och möjligheterna att bygga ut området har säkerställts genom
markköp. Utöver Ryssland är också metropolområdet – speciellt närheten till
en flygplats – och Asienturismen avgörande frågor. Zsar organiserar trans-
porter från Helsingfors-Vanda flygplats till Vaalimaa.

Då Vaalimaa utvecklas krävs övernattningskapacitet, vilket man har tagit
fasta på i bl.a. Hurppuområdet där det har planerats ett högklassigt hotell
och en stugby. Liknande planer finns också i Versö där man har för avsikt att
bygga ett spahotell, stugor och ett Marinaområde.

I Katariinaområdet i Kotka planeras också ett hotell som ska ha nära anknyt-
ning till servicen i Katariina Havspark. Katariina ska profileras på ett intresse-
väckande sätt enligt föregångarorganisationens behov och utgöra en spjut-
spets i regionens tillväxtprogram inom digitalisering och spelifiering (unga
experter med familjer). Under sin fritid behöver den här gruppen urbana
evenemang, konserter, upplevelser och mötesplatser – allt detta kan ordnas i
Katariina, i omedelbar närhet av Kotka centrum.

Ovannämnda objekt får behövligt stöd av regionens service inom natur- och
wellnessturism. Hit hör bl.a. gästhamnarna (Stamhamnen, Klamila, Ter-
vasaari, Spjutsundet), myrmarksområdena (Valkmusa nationalpark) samt
åarna och älvarna. Det finns rikligt med fiskeplatser och testade båtrutter i
regionen. En utveckling av servicestrukturen pågår och fler aktörer lockas att
komma med idéer samt att producera turistservice.

Sirius  Sport  Resort  med dess  omgivningar  i  Pyttis  håller  på att  utvecklas  till
ett intressant ekosystem som bjuder på olika upplevelser. I omgivningen
kring Sirius planeras ett flygfält som kunde betjäna flygsportintresserade och
fallskärmshoppare.

Kotka–Fredrikshamnregionen har intresserat både inhemska och utländska
filmproduktioner. Kaakon Elokuvakomissio (Sydöstra Finlands Filmkommiss-
ion) marknadsför och säljer aktivt regionens objekt och får uppmuntrande
AV-bidrag av staten för sitt arbete. I framtiden kommer det att behövas allt
fler studiolokaler. Sådana platser kunde finnas på bl.a. Stamhamnens allakti-
vitetsarena, i hamnarnas hallar och i Karhulas tomma affärslokaler.

Försökskultur

Som stöd för utvecklingen av regionens lärmiljö har man planerat en modell
för Framtidens universitet 21UNI, vars grundtanke är att lärande inte behö-
ver några väggar. Verksamheten är starkt baserad på distansförbindelser
med världens toppuniversitet. 21UNI kunde ha sin bas i Stamhamnen. Lärmil-
jöerna utvecklas i samarbete med regionens företag och studerande.

Ett Pop Up-containertorg på Katariinatorget i Kotka pilottestar ett regionalt
Pop Up-företagskoncept som är avsett att skapa en miljö för att testa före-
tagsidéer. Torget erbjuder existerande företag nya sätt att nå kunder och
främja regionala evenemang, det skapar ny specialkompetens i regionen och
erbjuder nytt marknadsföringsinnehåll samt bygger upp ett mångsidigt in-
ternt samarbete i regionen (Cursor, läroinrättningar, företagsorganisationer,
stadsplanerare m.m.). Nya möjliga Pop Up-objekt är Klamila, Bunkermuseet,
Tervasaari, Fredrikshamns centrum och Miehikkälä.

4.3 Landskapsplan

Landskapsplanläggningen är den primära planeringsformen för att konkreti-
sera de riksomfattande målen för områdesanvändningen. I Kymmenedalen
har landskapsplanerna utarbetats i etapper. För Kotka–
Fredrikshamnregionen finns fem fastställda etapplandskapsplaner:
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· Tätorterna och deras omgivningar (fastställd 25.8.2008 och 18.1.2010)
· Landsbygden och naturen (fastställd 14.12.2010)
· Energilandskapsplan (fastställd 10.4.2015)
· Handel och havsområde (fastställd 26.11.2014)
· Östra Nylands landskapsplan (fastställd 15.2.2010)

I landskapsplanen Tätorterna och deras omgivningar granskas kommunernas
centrumområden och deras närområden. I Kymmenedalens landskapsplan
Landsbygden och naturen har dess teman – kultur- och naturarvsvärden,
naturresurser och rekreation – behandlats till de delar som berör området
för etapplanen Tätorterna och deras omgivningar. I landskapsplanen Lands-
bygden och naturen behandlas de områden av Kymmenedalen som ligger
utanför den första planetappen. Den första planetappens teman behandlas
också i den andra etappen i enlighet med områdets karaktär.

I Energilandskapsplanen anvisas vindkraftsområden av betydelse för land-
skapet samt landskapsöverskridande avfallsförbränningsanläggningar och
avloppsreningsverk som är av minst regional betydelse.

I landskapsplanen Handel och havsområde anges nedre gränser för regionalt
betydelsefulla stora detaljhandelsenheter och det anges var storenheterna
ska placeras. I planen anges dessutom planeringshelheter för havsområdet
av betydelse på riksnivå och landskapsnivå. För området vid kurvan i Vastila,
som anslöts till Pyttis kommun från början av 2010, gäller Östra Nylands
landskapsplan.

Kymmenedalens etapplandskapsplaner har många behov av revideringar och
uppdateringar. Det är ändamålsenligt att revidera och uppdatera etappland-
skapsplanerna genom att utarbeta en helhetslandskapsplan för Kymmeneda-
len. Kymmenedalens landskapsstyrelse beslöt 22.2.2016 att börja utarbeta
en helhetslandskapsplan för Kymmenedalen 2040.

Landskapsplanens centralaste innehåll i  Kotka–
Fredrikshamnregionen

Kotkaön (C), Karhula (C), Fredrikshamns centrum (C) och Virojoki (c) är i land-
skapsplanen anvisade som områden för centrumfunktioner. Med beteck-
ningen har man anvisat områden för centrumorienterade service-, förvalt-
nings-, boende- och andra funktioner. Andra bostadsområden samt service-
och arbetsplatsområden som förutsätter detaljerad planering är utmärkta
som områden för tätortsfunktioner. Dessutom är området mellan Hovinsaari
och Karhula i landskapsplanen utmärkt som område för stadsutveckling med
regionalt betydande utvecklingsbehov. I samhällsstrukturen bildar området
en  gräns  som  skiljer  olika  delcentrum  åt  och  vars  centrala  läge  inte  har  ut-
nyttjats.

Figur 4. Utdrag ur Kymmenedalens landskapsplan Tätorterna och deras omgivningar.

Som rekreationsområden i landskapsplanen har man anvisat för samhälls-
och tätortsstrukturen viktiga grönområden, gröna korridorer samt områden
avsedda för rekreation och friluftsliv. Enligt landskapsplanen ska man i den
mera detaljerade planeringen trygga att grönområdena är sammanhängande
och att det finns förbindelser mellan dem samt deras kvalitet, samordning av
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användningen av områdena för rekreation och områdenas skyddsvärden
samt områdeshelheternas nåbarhet.

I landskapsplanen har sammanhängande rekreationsområden anvisats (bl.a.
Heinlax i Pyttis, Mussalo samt Itäranta-Mäntykangas i Kotka, Salmi, Summa
och Vilniemi i Fredrikshamn). På reserveringarna för närrekreationsområden
finns skogar, stränder, åkrar, idrottsparker, golfbanor, motionsbanor, park-
områden, skog som skydd mot buller och insyn, gröna korridorer, badsträn-
der och småbåtshamnar.  Eftersom landskapsplanen är generell har interna
områden för närrekreation i tätorterna inte angetts i landskapsplanen.

Utöver tätorternas områden för närrekreation anger landskapsplanen fri-
lufts- och strövområden samt jord- och skogsbruksdominerade områden som
utöver det huvudsakliga användningsändamålet är av betydelse för friluftsli-
vet på landskapsnivå och regionalt. Sådana områden i Kotka–
Fredrikshamnregionen är bl.a. Merkjärviområdet i Fredrikshamn, Mogenpört
och Fagerö i Pyttis samt Kirkonmaa i Kotka. De viktigaste grönförbindelserna
fortsätter utanför planeringsområdet.

I landskapsplanen är Jylppy och Ristikallio i Kotka, Lankamalmi, Lelu och
Summa i Fredrikshamn samt Vaalimaa i Vederlax anvisade som regionalt
viktiga arbetsplatsområden (TP). På dessa områden får man placera industri
och lagring, kontors- och servicearbetsplatser som inte orsakar miljöstör-
ningar. Industriområden och lagerområden för industrin (T) som ger upphov
till regionalt betydande miljökonsekvenser är Rajavuoret, Sunila och Kotkaön
i Kotka samt Mäkelänkangas, Summa och Husula i Fredrikshamn. Utanför
tätorterna och deras närområden har två industriområden anvisats: Kumpula
industriområde i Pyttis och Vahterikonkangas i Vederlax.

I landskapsplanen anges Jumalniemiområdet i Kotka och Summaområdet i
Fredrikshamn som målområden för utveckling av detaljhandel (kma). I Ju-
malniemi får stora detaljhandelsenheter med en sammanlagd våningsyta på
högst 230 000 m2 vy placeras. I Summa är motsvarande areal 120 000 m2 vy.
Stora detaljhandelsenheter får också placeras i Sutela (km), Jylppy (kmt),
Keltakallio (kmt) och Broby (km). I Vaalimaa i Vederlax finns i landskapspla-

nen utmärkt ett område för utveckling av gränsservice och handel (kma-r),
där stora detaljhandelsenheter med en sammanlagd våningsyta på högst 100
000 m2 vy får placeras. I landskapsplanen anges inte någon dimensionering
för handeln i de största centrumområdena på Kotkaön, i Karhula och Fredrik-
shamn. Dimensioneringen av Virojoki är 15 000 m2 vy.

Figur 5. Utdrag ur landskapsplanen för Kymmenedalen, Handel och havsområde.

Viktiga och stora turistområden är utmärkta med områdesreserveringar i
landskapsplanen. Sådana på planeringsområdet är Mäntyniemi och Verso-
malmen i Pyttis, Hurppuområdet i Vederlax och Rankö turistområde i Kotka.
Enskilda turistattraktioner är angivna med objektbeteckningar. Största delen
av turistattraktionerna och -områdena i landskapsplanen har förverkligats. I
landskapsplanen har dessutom anvisats utvecklingsområden för turism från
de västra grenarna av Kymmene älv i Pyttis till Fagerö samt från Stamhamnen
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på Kotkaön till området vid Lehmäsaari, Kirkonmaa och Rankö. På utveckl-
ingsområdena finns värdefulla områden som lämpar sig för natur- och kultur-
turism samt servicekoncentrationer, båtleder och -hamnar som stöder dem.

För att styra ett hållbart utnyttjande av naturresurser anvisas områden för
marktäkt (EOm) och torvproduktion (EOt) i landskapsplanen. Heinsuo de-
poniområde är anvisat som ett avfallshanteringsområde av betydelse på
landskapsnivå (EJ). Som område för samhällsteknisk försörjning (et1) anges
Mussalo avloppsreningsverk och som energiförsörjningsområde (en) Ho-
vinsaari biokraftverk och Korkeakoski avfallsförbränningsanläggning. I land-
skapsplanen anges också vindkraftsområden av betydelse på landskapsnivå.

I landskapsplanen om landsbygden och naturen ges följande planeringsbe-
stämmelse för hela planområdet:

”Vid planering av markanvändning och vid byggande ska översvämningsrisken beaktas, speci-
ellt på översvämningskänsliga områden vid Kymmene älv. Vid planering av markanvändning,
byggande och placering av viktiga samhällsfunktioner vid kusten och i skärgården ska särskild
vikt fästas vid översvämningsrisker, då markytan ligger på lägre nivå än +3,0 meter. Även vid
planering av markanvändning och byggnation på andra vattendrags strandområden är det
alltid nödvändigt att beakta vattendragens översvämningskänslighet.

I den mera detaljerade planeringen ska en central princip i närheten av vattendrag vara att
bevara en sammanhängande obebyggd strandlinje.”

I Energilandskapsplanen ges följande planeringsbestämmelser för hela land-
skapet:

”I den mera detaljerade planeringen av områdena ska förutsättningarna för användning av
system baserade på förnybar energi utredas.

Vid planering av vindkraft ska man undvika att anvisa kraftverk för sådana områden i land-
skapsplanen, som är anvisade för boende och rekreation, betydande landskapsområden eller
betydande byggda kulturmiljöers områden. Vid planering av vindkraftverk ska man speciellt
reda ut inverkan på områden för boende, arbete och rekreation samt inverkan på kulturmil-
jöer, landskap och naturvärden.

Då man vid planeringen tänker placera vindkraftverk i närheten av tätorter, ska man utreda
vindkraftsproduktionens inverkan på de olika utvecklingsalternativen för markanvändningen.

Vindkraftverkens placering bör vara koncentrerad.”

I landskapsplanen för handel och havsområde ges följande planeringsbe-
stämmelser för hela landskapet:

”I mer detaljerad planering av markanvändningen ska man skapa förutsättningar för vand-
ringsfiskarnas naturliga förökning i Kymmene älv.

I tabellen anges den undre gränsen för stora detaljhandelsenheter, som är regionalt bety-
dande, ifall inte annat anvisas på basen av utredningarna.”
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Figur 6. Utdrag ur landskapsplanen för Kymmenedalen, Landsbygden och naturen.

Figur 7. Utdrag ur kartsammanställning av landskapsplanerna för Kymmenedalen (inofficiell
sammanställning av etapplandskapsplanerna).

4.4 Gällande och anhängiga planer i kommunerna

4.4.1 Generalplaner och detaljplaner

På planeringsområdet finns generalplaner av olika ålder och med eller utan
rättsverkan. I det strategiska generalplanearbetet granskas att planerna på
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de planlagda områdena är tidsenliga och ändamålsenliga med tanke på reg-
ionens viktigaste mål samt eventuella ändringsbehov i gällande planer.

KOMMUN NAMN/OMRÅDE SITUATION/
FASTSTÄLLNINGSÅR

Fredriks-
hamn

Generalplan för de centrala om-
rådena

2006 (staden), fastställd 2008

Fredriks-
hamn

Delgeneralplan för Vilniemi Godkänd 2015

Fredriks-
hamn

Ändring av delgeneralplanen för
sjöområdet

2016-

Fredriks-
hamn

Utvidgning och ändring av del-
generalplanen för Mäntlahti och
Pyötsaari

Godkänd 2015

Fredriks-
hamn

Ändring av generalplanen för de
centrala områdena på So-
penvuoriområdet

Godkänd 2015

Fredriks-
hamn

Ändring av delgeneralplanen för
Nuottasaari i Summa

Godkänd 2015

Fredriks-
hamn

Ändring av delgeneralplanen för
Punakalliontie, vid stranden av
Lupinlahti

Godkänd 2015

Fredriks-
hamn

Ändring av delgeneralplanen för
Pikku-Vasko

Godkänd 2015

Fredriks-
hamn

Ändring av delgeneralplanen för
Lankila

Godkänd 2015

Fredriks-
hamn

Generalplan för vindkraft, Myl-
lykylä

Godkänd 2016

Fredriks-
hamn

Generalplan för vindkraft,
Onkamaa

Godkänd 2016

Fredriks-
hamn

Generalplan för vindkraft i Fred-
rikshamns västra del, Mäyrän-
mäki

I utkastskedet, godkänd 2016

Fredriks-
hamn

Översiktsplan för stadsstränder-
na, precisering av målen och
revidering av planen

2015-2016

Fredriks-
hamn

Delgeneralplan för sjöområdet Fastställd 2001

Fredriks-
hamn

Delgeneralplan för Vilniemi Fastställd 1997

Fredriks- Delgeneralplan för den västra Fastställd 1995

hamn skärgården
Fredriks-
hamn

Delgeneralplan för den västra
skärgården

Fastställd 1995

Fredriks-
hamn

Delgeneralplan för området
Summa-Neuvoton-Salmi

Fastställd 1991

Fredriks-
hamn

Delgeneralplan för området
Summa-Poitsila

Fastställd 1990

Fredriks-
hamn

Delgeneralplan för den mellersta
och östra skärgården

Fastställd 1986

Kotka Generalplan för hela staden 1986 (staden, del utan rättsver-
kan)
1988 (MM godkände skärgårds-
delen)

Kotka Ändring av delgeneralplanens
skärgårdsdel

1992 (staden), 1995 (Sydöstra
Finlands NTM)

Kotka Aspö 1995 (staden), 1998 (MM)
Kotka Kotkaön 1996 (staden, utan rättsverkan)
Kotka Kaukola-Pihkoo 1986 (staden, utan rättsverkan)
Kotka Ändring av Kaukola-Pihkoo 1990 (staden, utan rättsverkan)
Kotka Mussalo 1992 (staden, utan rättsverkan)
Kotka Karhula 1988 (staden, utan rättsverkan)
Kotka Otsola-Itäranta 1994 (staden, utan rättsverkan)
Kotka Tiutinen 1989 (staden, utan rättsverkan)
Kotka Räski 2011 (staden), 2012 lagakraft-

vunnen
Kotka Delgeneralplan för södra delen

av Kymmene älv
2013 (staden)

Kotka Delgeneralplan för norra delen
av Kymmene älv

2015 (i förslagsskedet)

Kotka Delgeneralplan för Kotkas östra
del, Mäyränmäki

I utkastskedet, utan rättsverkan

Kotka Kotkaön 2015- utan rättsverkan
Kotka Karhula 2015- utan rättsverkan

Miehikkälä Generalplan för kyrkbyn
(utan rättsverkan)

2001 (kommunen)

Miehikkälä Stranddelgeneralplan kommunen + miljöcentralen har
fastställt
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Miehikkälä Ändring av stranddelgeneral-
planen

2008 (kommunen)

Miehikkälä Delgeneralplan för de södra
delarna av Muurikkala

2012 (kommunen)

Miehikkälä Stranddelgeneralplan för Savan-
Valkjärvi

2014 (kommunen)

Miehikkälä Generalplan för norra delen av
Muurikkala

2016 (kommunen)

Pyttis Delgeneralplan för Heinlax 1988 (kommunen)
Pyttis Delgeneralplan för Fagerö 1991 (MM)
Pyttis Delgeneralplan för strandområ-

dena vid Kymmene älvs västra
grenar

1998 (MM)

Pyttis Delgeneralplan för kusten och
skärgården

(MM)

Pyttis Delgeneralplan för Hästholmen (fastställd av Miljöcentralen)
Pyttis Delgeneralplan för Abborrfors (MM)
Pyttis Delgeneralplan för kyrkbyn 2008 (kommunen)
Pyttis Delgeneralplan för centraltätor-

ten (med undantag av områden
som är föremål för överklagande)

2012

Pyttis Ändring av delgeneralplanen för
Abborrfors/Volttila

I förslagsskedet

Pyttis Ändring av delgeneralplanen för
Abborrfors/Kartanonportti

I utkastskedet

Pyttis Vindkraftsgeneralplaner: Mu-
stakorpi, Heinsuo och Svartbäck

I utkastskedet

Pyttis Delgeneralplan för Versomalmen I förslagsskedet

Vederlax Generalplan för Klamila 2007 (kommunen)
Vederlax Generalplan för Klamila

(skola och daghem, ändring)
2013 (kommunen)

Vederlax Delgeneralplan för havsstranden 1998 (kommunen), 2000 (miljö-
centralen)

Vederlax Delgeneralplan för Virojoki-
Vaalimaa

1999 (kommunen), 2001 (miljö-
centralen)

Vederlax Delgeneralplan för Virojoki- 2008 (kommunen)

Vaalimaa
(ändring, 1:a skedet, parkering
för långtradare)

Vederlax Delgeneralplan för Virojoki-
Vaalimaa (ändring, 2:a skedet,
Vaalimaa-Vaahterikko trätt i kraft
enligt MBL 201 § 2 mom. med
undantag av överklaganden)

2011 (kommunen)

Vederlax Ändring av delgeneralplanen för
Virojoki-Vaalimaa (kvarter 200-
203, Vaalimaa)

2014 (kommunen)
1/2015 (lagakraftvunnen)

Planerna har rättsverkan om inget annat nämns.

På området finns flera gällande strandplaner.

Figur 8. Planeringssituation (2015).
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4.5 Allmän beskrivning av planeringsområdet

Regionens regionstrukturella ställning och nuvarande situation har beskrivits
i etapplandskapsplanerna, utvecklingsbilden, landskapsprogrammet samt i
olika utredningar och strategier som denna allmänna beskrivning av plane-
ringsområdet är baserad på.

4.5.1 Områdes- och samhällsstruktur

Kymmenedalen har vuxit i nord-sydlig riktning längs Kymmene älv. Vid axelns
båda ändar har det uppkommit tyngdpunkter kring betydande trafikknut-
punkter. Den punktformiga kärnan för Norra Kymmenedalens struktur och
verksamhet består av den enhetliga tätortsstrukturen i Kouvola och Kuusan-
koski, Valkeala och Koria i Elimäki. I södra Kymmenedalen förtätas E18-
vägens pärlbandsliknande struktur kring hamnorterna.  Broby i Pyttis håller
på att växa ihop med Kotka från väster, medan Fredrikshamns tätortsområ-
den sträcker sig mot Kotka från öster. Längst ut på pärlbandet finns Pyttis
kyrkby i väster och kommunparet Vederlax-Miehikkälä i öster.

Kymmenedalen är ett av Finlands tätast bebodda landskap och urbanisering-
en har skett tydligare än i de flesta andra landskap. Industrin, hamnarna och
närheten till östgränsen är kännetecknande för Kymmenedalen. Trots detta
har landskapet också bevarat en mångsidig natur. Norra Kymmenedalens
sjönatur, Kymmene älv, Södra Kymmenedalens myrar, havsområdet med sin
skärgård samt den byggda kulturmiljön beskriver landskapets mångsidighet
och miljöns rikedom.

Till Södra Kymmenedalen, alltså Kotka–Fredrikshamnregionen, hör kommu-
nerna Pyttis, Vederlax och Miehikkälä samt städerna Kotka och Fredriks-
hamn.  Den  enhetliga  stadszonen  sträcker  sig  från  Broby  i  Pyttis  via  Kotka
centrum och Karhula till Fredrikshamn. De viktigaste centrumområdena utan-
för den enhetliga stadszonen är Pyttis, Vederlax och Miehikkälä kommun-
centrum och de traditionella landsortsbyarna som berikar framtoningen.

Kotka-Fredrikshamn-regionen ligger vid goda trafikförbindelser, i närheten av
huvudstadsregionen och S:t Petersburgs metropolområde. Regionen är en
central del av utvecklingskorridoren Stockholm–Åbo–Helsingfors–Kotka–S:t
Petersburg. Regionens image är starkt präglad av havet. Hamnverksamheten
och de logistiska förbindelserna har traditionellt utgjort grundval för områ-
dets näringsliv.

Enligt Kymmenedalens trafikstrategi 2035 är andelen invånare som bor i tä-
torterna i Södra Kymmenedalen mycket stor (90 %), i byarna bor cirka 5 %, i
små byar knappt 1 % och i glesbygden knappt 5 % av befolkningen. Arbets-
platserna  finns  i  tätorterna  (95  %)  och  i  praktiken  i  de  största  centrumom-
rådena i Kotka och Fredrikshamn. I byarna finns 3 %, i småbyarna endast
några arbetsplatser och i glesbygden knappt 2 % av arbetsplatserna.

I strategin konstateras ytterligare att Kymmenedalens samhällsstruktur som
helhet småningom har spridits ut. Invånarantalet i de egentliga tätorterna
har minskat och invånarantalet på andra områden har ökat. Ny bebyggelse
har byggts vid kanterna av tätorterna längre bort från arbetsplatserna och
servicen. Samtidigt har närservicen minskat, då arbetsplatser och ny service
genom huvudvägnätets styrande verkan har etablerats på platser som lätt
kan nås med personbil. Då resorna blir längre försämras förutsättningarna för
gång- och cykeltrafik snabbt. Det har inte alltid lyckats att styra ny markan-
vändning till områden som effektivt kan nås via kollektivtrafik, vilket innebär
att utbudet av kollektivtrafik på nya områden samt restiderna inte kan kon-
kurrera med personbilstrafik. Det har uppstått en negativ spiral mellan sam-
hällsstrukturens och trafiksystemens utveckling.

4.5.2 Centrumnät

Enligt utredningen av servicenätet i Kymmenedalen (2013) kan Kymmeneda-
lens centrumnät indelas på följande sätt (Kotka-Fredrikshamnregionens cent-
rumområden anges med fet stil):

· Stadsregioncentrum: Kotka, Kouvola, Fredrikshamn
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· Stor servicekoncentration på kommunnivå: Kausala, Kuusankoski, Mylly-
koski, Ingerois, Karhula

· Liten servicekoncentration på kommunnivå: Jaala kyrkby, Voikkaa, Valke-
ala kyrkby, Elimäki kyrkby, Koria, Broby, Sutela, Miehikkälä
kyrkby, Virojoki

· Litet by- eller bostadsområdescentrum: Vuolenkoski, Selänpää, Vuohijär-
vi, Kääpälä, Tuohikotti, Uttis, Kaipiainen, Sippola kyrkby, Liikkala, Hirvi-
koski, Pyttis kyrkby, Svartbäck, Ylänummi-Tavastila, Neuvoton, Metsä-
kylä, Pyhältö, Klamila, Suur-Miehikkälä, Muurikkala

Figur 9. Södra Kymmenedalens centrumnät på basis av servicen. Källa Finlands miljöcentral
2013. (Bakgrundsutredning för etapplandskapsplanen Handel och havsområde)

Enligt landskapsplanen (Tätorterna och deras omgivningar 2006) är Kym-
menedalens landskapscentra Kotka och Kouvola, som kan erbjuda heltäck-
ande service för hela landskapets efterfrågan.

Fredrikshamn och Kuusankoski (samt Anjalankoski, som ligger utanför gene-
ralplanens planeringsområde) är centrum som kan erbjuda stadsborna ett
gott utbud av basservice, och i deras utbud av specialservice stöder man sig

delvis på landskapscentrumen. Centrumområdena har tydliga särdrag som
skiljer sig från varandra. De är baserade på läget och historien för de näringar
som läget ger möjlighet till.

Miehikkälä, Pyttis och Vederlax (samt Elimäki, Jaala och Valkeala, som ligger
utanför generalplanens planeringsområde) kan anses höra till klassen lands-
bygdscentrum. En del av dem har ett tydligt kommuncentrum dit service och
tätortsboende är koncentrerade, medan övrigt boende finns i landsbygdens
glesbebyggda områden. I Elimäki, Pyttis och Valkeala finns boendetätorter
intill landsbygdscentrumen och de utnyttjar deras service.

Centrumområdena i Södra Kymmenedalen är enligt utvecklingsbilden för
Kotka-Fredrikshamnregionen 2040 (Kaakon suunta – Kotkan-Haminan
seudun kehityskuva) indelade på följande sätt: stadscentrum är Kotka och
Fredrikshamn. Karhula är i fråga om storlek ett regioncentrum som motsva-
rar Fredrikshamn. Broby, Virojoki och Miehikkälä är kommuncentrum. Pyttis
kyrkby är enligt utvecklingsbilden ett centrum som i fråga om storlek är jäm-
förbart med Broby. Bycentrum är Hirvikoski, Svartbäck, Tavastila, Metsäkylä,
Kannusjärvi, Pyhältö, Klamila, Suur-Miehikkälä och Muurikkala.



STRATEGISK GENERALPLAN FÖR KOTKA–FREDRIKSHAMNREGIONEN
26

Figur 10. Indelning av centrumområdena i Södra Kymmenedalen enligt utvecklingsbilden för
Kotka-Fredrikshamnregionen 2040 (”Kaakon suunta”).

4.5.3 Befolkning

Kulminationspunkterna för befolkningsutvecklingen i Kymmenedalen sam-
manhänger med de samhälleliga milstolparna i närhistorien. Tiden med till-
växt inom pappers- och massaindustrin var den period då Kymmenedalens
befolkningsutveckling påverkades mest. Sedan 1973 har invånarantalet
minskat (Landskapsplan för Kymmenedalen (2006), Tätorterna och deras
omgivningar).

För närvarande är invånarantalet i Kymmenedalen närmare 182 000. Av dem
bor cirka 88 000 i Kotka–Fredrikshamnregionen och 95 000 i Kouvolaregion-
en. Områdets invånarantal har långsamt minskat. Det väntas dock att minsk-

ningen ska vända till en liten ökning. Enligt landskapsöversiktens befolk-
ningsuppskattning kommer invånarantalet i Kymmenedalen 2030 att vara
197 500 personer. Utgångspunkt för landskapsplanen har varit en regionin-
delning utgående från nuvarande invånarantal. Enligt Kymmenedalens be-
folkningsmål har det gjorts kommunvisa befolkningsprognoser utgående från
information om kommunerna i Statistikcentralens befolkningsprognos. Enligt
prognosen kommer Kotka–Fredrikshamnregionen år 2030 att ha totalt
94 000 invånare. I Kouvolaregionen blir invånarantalet enligt prognosen to-
talt 103 000.

Figur 11. Kymmenedalens invånarantal 2005–2011 och prognos 2015–2030. En ny befolk-
nings- och arbetsplatsprognos är under beredning för arbetet med helhetslandskapsplanen
och landskapsöversikten.

Beträffande invånarantal hör Kotka–Fredrikshamnregionen och Kouvolareg-
ionen till Finlands medelstora stadsregioner.
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Figur 12. Befolkning i Kotka–Fredrikshamnregionen enligt YKR-material (2014).

4.5.4 Boende och service

Kotka

Områden med centrumboende

· Kotkaön (Kotka centrum) Kotkas stadsmässigt byggda centrum fick sin början från
Svensksunds befästningsstad. Den kännetecknas av en skiktad stadslik arkitektur.
Kotkaön är stadens administrativa centrum där service och specialaffärer är koncentre-
rade runt torget och intill två huvudgator, som löper genom staden. En stor del av
Kotkaöns stränder har använts av hamnen och industrin. På Stamhamnens område har
det planerats ett omfattande kommersiellt projekt, vilket innebär en utbyggnad av stads-
strukturen ända fram till havet.

· Karhula Ett viktigt centrum i staden, bl.a. torg som omges av affärsverksamhet, busstat-
ion, ett centrum för den regionala och lokala busstrafiken, Karhulas historiska industri-
miljö med tillhörande bostadsområde, simhall, friidrottsplan, skola och bibliotek, Karhula
sjukhus och hälsvårdsocentral.

Andra bosättnings- och servicekoncentrationer med betydande befolknings-
underlag/serviceutbud

· Aittakorpi Småhusområde, Aittakorpi skola med årskurserna 1–5, bl.a. bowlinghall,
squashhall, församlingshem, daghem.

· Helilä Centrum för tidigare Karhula köping, ett viktigt centrum i Kotka, Kymmene kyrka
och begravningsplats, Helilä skola, höghusområden, stadens äldsta befolkning, förenings-
huset Sampo.

· Hirssaari Ett huvudsakligen småhusdominerat bostadsområde som utvecklas, även fler-
våningshus, affär och daghem (bostadsmässa 2002).

· Hovinsaari Bostadsområde norr om centrum, ön Hietanen är numera hamn- och indu-
striområde, Kymmenedalens centralsjukhus, Hovinsaari skola och Hovinsaari cellulosafa-
briks kontorsbyggnad. I Hovinsaari fanns tidigare Hovinsaari pappersfabrik och cellulosa-
fabrik. Hovinsaari är numera främst bostadsområde och småindustriområde. Med en
eventuell förbindelse för gång- och cykeltrafik kan området göras till en del av Kotka
centrum.

· Hovila-Kalliokoski Hovila område har egnahemshus, några flervånings- och radhus och
affär. Kalliokoski är främst ett område med egnahemshus, Kyminkartano daghem och låg-
stadieskola och i dess närhet ett område med flervåningshus, Äijänvuori motionsbana,
Tampsa badplats och dansbana.

· Karhuvuori Typisk förort från 1960–1970-talet, senare kompletteringsbyggande, Karhu-
vuori idrottshus, Karhuvuori skola med årskurserna 6–9, daghem, bibliotek, hälsostation,
serviceboendet Karhuvuorikoti.

· Kaukola-Pihkoo Huvudsakligen område med egnahemshus, Pihkoo skola och daghem.
· Korkeakoski En av de centralaste byarna i tidigare Kymmene kommun, småhusdominerat

bostadsområde, Korkeakoski skola, Frivilliga brandkåren, Korkeakoski kartongfabrik, fisk-
trappa och service med anknytning till fisketurism, restaurangverksamhet.

· Metsola Huvudsakligen småhusområde, bl.a. Metsola skola med åk 1–6 (läggs ned senast
2016), Langinkoski skola åk 7–9, nya Langinkoski skola åk 1–9, Kotka Svenska Samskola,
yrkeshögskolan Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kotkan Höyrypanimo, som är ett ut-
bildningscenter, Langinkoski kyrka och kejserliga fiskestuga, arboretum, koloniträdgårds-
områden, badstrand, ortodox begravningsplats. Metsola idrottsplan på Jylppysidan.

· Mussalo, Takakylä, Etukylä, HaminaKotka hamn och dess huvudkontor, största delen av
invånarna bor i stadsdelen Etukylä, som är ett område med egnahemshus och radhus. I
Etukylä finns Mussalo skola (allmän undervisning åk 1–6 samt specialundervisning åk 1–9)
och yrkeshögskolan Kymenlaakson ammattikorkeakoulus lokaler. I Takakylä finns Mussalo
golfbana och Santalahti badstrand, i anslutning till den finns ett campingområde och en
semesterby, naturstigar och begravningsplats.

· Otsola Bebyggelse dominerad av egnahemshus, Otsola daghem och en skola med åk 1–5,
parken Kumparepuisto.
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· Rauhala Till största delen område med egnahemshus, Rauhala skola åk 1–6, Ilona Areena
(Kotka ishall), studiecentralen Karhu, affär.

· Ruonala Främst område med egnahemshus, Ruonala skola åk 1–5 och Ruonala idrottshall
och tennishall, småskalig specialvaruaffär.

· Sunila-Popinniemi Den privata järnvägen Karhula–Sunila byggdes 1937 från Kymmene
järnvägsstation till Sunila (fortfarande i bruk) och vidare till ön Halla (har tagits ur bruk).
Sunila Oy:s sulfatcellulosafabrik, som planerades av Alvar Aalto, inledde sin verksamt
1938. Fabriken byggdes på ön Pyötinen, som vallades in så att den står i kontakt med
fastlandet. I fabrikens omgivning byggdes ett stort bostadsområde med främst hus med
2–4 våningar, men till området hör också några radhus och fabriksdirektörens bostad.  I
Popinniemi finns ett gammalt område med egnahemshus, Hakala skola med åk 1–6,
Sunila församlingshem, Halla sågverks tidigare arbetarby Perävarppi, som har rivits, men
det finns planer på att planlägga området för boende.

Bosättningskoncentrationer

· Eskola Område med flervåningshus och radhus från 1970-talet, delvis av landsbygds-
karaktär, gammalt område med egnahemshus, Eskola servicehus, utnyttjar servicen i Kar-
hula.

· Itäranta Område med egnahemshus, frontmannahus, småbåtshamn.
· Katariina På Kotkaön söder om stadscentrum, område med egnahemshus och parhus,

främst trähus, Arto Tolsa-arenan, badanläggningen Katariina och Puistola idrottsplan.
Södra Kymmenedalens yrkesinstituts campus Katariina, Kotka sjöbevakningsstation, rui-
nerna av huvudfästningen Fort Katarina vid Svensksunds sjöfästning. Den sydvästra spet-
sen av Katariina har länge varit industriområde men har byggts om till park efter att olje-
hamnen flyttades till Mussalo. Industriområdet intill parken är det viktigaste utvidgnings-
området för bostadsområdet på Kotkaön.

· Kierikkala Viktig hantverkarby i Kymmene socken, område med egnahemshus.
· Koivula Småhusområde, Kymmenegård, Parikka kapell och begravningsplats, Koivula

golfbana, platser för fisketurism, Munkkisaari tsasouna, handelsträdgårdar. Utnyttjar Ky-
minkartanos utbildningstjänster i Kalliokoski.

· Korela Huvudsakligen område med egnahemshus, Korela gruppträdgård, gammal be-
gravningsplats. I någon mån också utrymmeskrävande handel.

· Kyminlinna Fästningen Kymmeneborg väntar på ny användning, litet bosättning i Ky-
minlinna.

· Lankila Främst område med egnahemshus. Utnyttjar servicen i Aittakorpi, Sutela och
Metsola.

· Ristinkallio Område med egnahemshus, några radhus och flervåningshus, småindustri-
område.

· Suulisniemi Huvudsakligen område med egnahemshus, också radhus och flervåningshus,
badstrand, småbåtshamn, Metsäkulma kapell och begravningsplats.

· Tiutinen Ö som vallades in så att den sitter ihop med ön Halla, område med egnahems-
hus, Tiutinens skola åk 1–6, som har lagts ned, Tiutinen är en skärgårdsdel i Kotka, be-
fästningskonstruktioner som hör till Svensksunds sjöfästning, öns byggnadsbestånd för-
stördes till stor del vid bombningarna under fortsättningskriget. (På Halla har det funnits
en cellulosafabrik och ett sågverk. Ingen bosättning. Ön ägs numera av UPM. Halla hamn
är en del av hamnen HaminaKotka.)

Servicekoncentrationer utanför centrum

· Jumalniemi Ligger intill motorvägen E18, en udde mellan grenarna Huumanhaara och
Korkeakoski, handelsplats som är viktig på landskapsnivå för utrymmeskrävande handel,
Ahlström Oy:s glasfiberfabrik, betydande naturvärden på strandområdena, stränderna vid
grenen Korkeakoski har ett samband med Kotkas träindustrihistoria.

· Keltakallio Centrum för bilhandel av betydelse på landskapsnivå, småindustriområde.
· Sutela Område med stor handelsenhet (Prisma, mera affärsutrymmen har planlagts),

gammalt område med egnahemshus (bostadsområdena Petäjäsuo och Katajasuo), delvis
av landsbygdskaraktär, Katajasuo ridcentrum, föreningshuset Tapiola, Hakamäki småin-
dustriområde.

Byar

· Huruksela Kotkas nordligaste byområde och -landskap, som hör till en värdefull byggd
kulturmiljö av riksintresse. På området finns utöver lantbruk också företagsverksamhet i
anslutning till turism, Huruksela kvarnmuseum, Huruksela idrottsplan och motionsbana.

· Juurikorpi Byområde som uppkommit genom industrihistorien intill järnvägen, Juurikorpi
hållplats.

· Kaarniemi Traditionellt byområde vid havsstranden, Kotka-Kymmene församlings läger-
och kurscentrum, stadens lägercentrum, verkstad.

· Kurittula – Jäppilä – Pernoo Gammalt strandodlingsområde intill Kymmene älv, byområ-
det har uppkommit intill vägen Pernoontie, ny bosättning har spridit sig västerut och når i
söder fram till den stadslika strukturen, hyresstugor.

· Laajakoski Byområde öster om Kymmene älv, Laajakoski idrottsplan, motionsbana och
skjutbana, i Laajakoski sjukhus tidigare lokaler finns en mottagningscentral, Laajakoski
begravningsplats.

· Saksala Byområde, byggnadsbeståndet består främst av egnahemshus, en liten del är
detaljplanerad, Saksala ridstall.

· Ylänummi–Tavastila Gammal bybosättning, utgör en betydelsefull kulturlandskapshelhet,
Tavastila skola åk 1–6 samt daghem och förskola, Tavastila hållplats.

Fredrikshamn
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Områden med centrumboende

· Fredrikshamns centrum Historisk befästningsstad, service av stadscentrumnivå, Ter-
vasaari havsnära område dit centrum kan utvidgas.

Andra bosättnings- och servicekoncentrationer med betydande befolknings-
underlag/serviceutbud

· Husula Även känt som by, huvudsakligen område med egnahemshus, delvis landsbygds-
karaktär, daghem, begravningsplats, som centrum: flervåningshus från 1960–70-talet,
dagligvaruaffär, Husula skola.

· Neuvoton Småhusområde, även känt som by, lågstadieskola, vårdhem, dagligvaruaffär,
industriområde med bl.a. mekanisk träförädlingsindustri, produktion av förnybar energi.

· Poitsila etelä Område med småhus och flervåningshus, byggt efter kriget och främst på
1970-talet, skola, förskola, god service (Itäväylä).

· Poitsila pohjoinen och Ruissalo Gammal by som har utvecklats kraftigt från 1970-talet,
huvudsakligen småhusområde, även område med flervåningshus, tätort med god service,
bl.a. bibliotek, Vehkalahti skola åk 1–9, 2 daghem, förskola, simhall, idrotts- och ishall, id-
rottscentrum och områden för friluftsliv.

· Tallinmäki / Ruukki / Ruotsinkylä Småhusbebyggelse som byggdes främst efter kriget
ända till 2000-talet, dagligvaruaffär, friluftsleder.

· Uusi-Summa/Summa Stort småhusområde, Uusi-Summa skola, serviceboende, dagligva-
ruaffär, småindustriområde, datacenter.

Bosättningskoncentrationer

· Alakaupunki (Nedre stan) Bostadsområde öster om centrum, enhetsskolan Alakaupungin
yhtenäiskoulu, gymnasiet Haminan lukio och yrkesinstitutet Etelä-Kymenlaakson am-
mattiopistos campus i Fredrikshamn, dagligvaruaffär.

· Hevoshaka Bosättning med småhus och flervåningshus, koncentration av småindustri,
servicecentrum och serviceboende för specialgrupper.

· Hillo Detaljplanerat småhusområde intill hamnen.
· Pappilansaaret Uppskattat småhusområde vid havet (öarna Etusaari ja Takasaari).
· Pitäjänsaari Småhusområde, idyllisk, tät, gammal bymiljö vid havet, de äldsta byggnader-

na är från 1700-talet, befästningar som byggdes under Krimkriget, värdefullt kulturland-
skap av riksintresse.

· Salmenkylä Gammalt småhusområde, även känt som by, småindustriområde med före-
tag i transportbranschen, Fredrikshamns äldsta boplats enligt skriven historia.

· Saviniemi Småhusbebyggelse, hälsocentral, vårdboende, rehabiliteringscentral, daghem,
områden för friluftsliv och badstrand, aktiv boendeförening.

· Vilniemi / Ristiniemi Känt också som en gammal by kring vilken det har uppkommit små-
husbebyggelse från början av 2000-talet, badstrand och rekreationsservice. Ristiniemi
gamla bosättning och begravningsplats.

Servicekoncentrationer utanför centrum

· Summa Område för utrymmeskrävande handel håller på att utvecklas.

Byar

· Ihamaa intill riksväg 26, jaktstuga
· Kannusjärvi/Kitula Två bysamhällen som har nära samarbete med varandra, i Kannusjärvi

finns skola och daghem. Fredrikshamns församling har två lägercentrum i Kannusjärvi,
Markkula och Vehkarinne, motions- och utflyktsleder.

· Lankila I dalen vid Vehkajoki, en liten by i norra Fredrikshamn, skyddad av bergiga backar
· Lelu By öster om Fredrikshamn, byförening
· Metsäkylä Fortfarande en av Fredrikshamns största landsbygdsbyar. Byn kantas av skogar

och genomkorsas av Summanjoki, vid vars stränder jordbruket en gång i tiden utveckla-
des. Skola, gårdsbruksturism.

· Myllykylä Genomkorsas av Vehkajoki. Järnaffär, begravningsplatser, område vid kvarnen.
· Kustbyarna Mäntlahti, Pyötsaari och Rakila Den östligaste bygruppen i Fredrikshamn,

Mäntlahti-Pyötsaari har haft bebyggelse sedan 1300–1400-talet, skärgårdstrafik, aktiva
boendeföreningar

· Onkamaa den östligaste inlandsbyn i Fredrikshamn
· Paijärvi Intill Vehkajoki, Myllärinkoski, allmogeby sedan 1400-talet, bystuga
· Pampyöli/ Sivatti/ Kolsila/ Töytäri Byar som ett pärlband vid sjön Kirkkojärvi, vid gränsen

mellan Sivatti och Kolsila, som har varit bebodda sedan 1500-talet, finns skolan Kirkkojär-
ven koulu, ån Lelunjoki rinner ut i den fågelrika sjön Kirkkojärvi, som hör till Natura, na-
turstig, resandehemmet Haminan Matkakoti

· Pyhältö I byn finns affär, skola, daghem, restaurang, aktiv byförening.
· Reitkalli En av de äldsta byarna i Vehkalahti socken, hästgårdar och jordbruksområde,

byn genomskärs av Summanjoki, vidsträckta åkerområden och kulturlandskap, skidan-
läggning.

· Salmi Den västligaste kustbyn i Fredrikshamn.
· Tammio och Kuorsalo Traditionella fiskebyar i skärgården, numera främst fritidsbosätt-

ning
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· Turkia och Salo-Turkia I Turkia finns Heinälampi naturstig, skogstjärnar, jordbruk och
skogsbruk, badstrand och campingområde

· Vanha Summa består av flera byområden (bl.a. Sakki, Suortti och Seppälä), kustbyn ge-
nomkorsas av Summanjoki.

· Vehkjärvi En liten by med sågverksamhet

Alla byar har jordbruksföretagare samt fast bosättning och fritidsbosättning, byarna har tidi-
gare hört till Vehkalahti.

Pyttis

Bosättnings- och servicekoncentrationer med betydande befolkningsun-
derlag/serviceutbud

· Broby Pyttis största tätort. Pyttis kommersiella service samt bank- och postservice är
koncentrerad till Broby. I skolan i Huutjärvi finns utöver förskola och de lägre årskurserna
också Pyttis enda högstadieskola. I Broby finns också ett kommunalt servicecentrum och
ett servicehus för äldre, bibliotek samt Huutjärvi daghem.

· Pyttis kyrkby Kyrkbyn är Pyttis näst största tätort. Älven som rinner genom kyrkbyn delar
den i östra och västra kyrkbyn samt Utbyn söder om gamla riksvägen. Kyrkbyn och dess
omgivning är en värdefull kulturhistorisk miljö av riksintresse. I Pyttis kyrkby finns Pyttis
medeltida stenkyrka samt församlingshem. Skolan Suur-Ahvenkosken koulu i kyrkbyn har
förskola och grundläggande undervisning i årskurserna 1–6. I kyrkbyn finns också dag-
hem, hälsostation och pensionärshem. Fritidstjänster erbjuds av ungdomsföreningshuset
Hemmet samt området med idrottsplan/ishockeybana/tennisbana intill Suur-
Ahvenkosken koulu. En motionsbana finns i närheten av Stockforsområdet intill Åsvägen.
I anslutning till brandstationen finns en dansbana. I Pyttis kyrkby finns Patruunantalo som
erbjuder hotell- och konferenstjänster. Mataffären i Pyttis kyrkby finns i anslutning till
ABC-trafikstationen där det också finns servicestation och kafé samt Alko.

Byar

· Abborrfors Byn ligger vid den västligaste grenen av Kymmene älv. Dit hör numera Abborr-
fors i Pyttis (Storabborrfors) och Lillabborrfors i Lovisa. Abborrfors gård ligger på Pyttissi-
dan. Vid Sjöforsen vid mynningen av Kymmene älvs gren genom Abborrfors byggdes Ab-
borrfors kraftverk 1933.

· Hirvikoski Hirvikoski lågstadieskola
· Fagerö De tidigaste anteckningarna om bosättning på Fagerö är från 1560-talet.  År 1642

flyttade en familj från Vederlax till Fagerö och sedan dess har ön varit kontinuerligt be-

bodd. Den gamla fiskarbyn vid södra spetsen av Fagerö samt sandstränderna vid östra
och norra ändan av ön gör den till ett populärt utflyktsmål. Fagerö är den populäraste tu-
ristattraktionen till havs i Kymmenedalen och det skärgårdsobjekt som har den
mångsidigaste serviceutrustningen. På somrarna trafikerar en förbindelsebåt från Kotka
och Pyttis kyrkby till ön. På Fagerö betjänas turister och bybor av affär, restaurang, kafé
samt skärgårdsmuseum. Fagerö semesterby, gästhamn.

· Mogenpört På Mogenpört finns tre byar. Utöver öns östra ända hör också Tuskas i den
västra ändan till byn Mogenpört. I öns mellersta delar finns Hinkaböle och Malm. Mogen-
pört fick färjförbindelse till fastlandet över Spjutsundet 1960 och broförbindelse 1969.

· Svartbäck Byn ligger vid stranden av Svartbäckfjärden, som är en del av Finska viken. Byn
består av Uppbyn och Nerbyn. Via Svartbäck går vägförbindelsen till ön Mogenpört. I
Svartbäck finns Pyttis enda svenskspråkiga lågstadieskola Pyttis svenska skola. I Svartbäck
finns också en aktiv byförening, och där finns en badstrand som sköts av Pyttis kommun.

Vederlax

Bosättnings- och servicekoncentrationer med betydande befolkningsun-
derlag/serviceutbud

· Virojoki Kommunens centraltätort

Byar

· Hurppu
· Klamila En aktiv by. I Klamilaområdet finns cirka 700 fast bosatta. Sommartid mångdubb-

las invånarantalet tack vare sommargästerna. Skola, daghem, affär, servicestation, bar,
sommarrestaurang, frisör, idrottsplatser. Hamnen används allt mera för olika evenemang.
Sommartorg.

· Ravijoki utbildningscentret Harjun oppimiskeskus
· Vederlax kyrkby Kyrka, fritidsbosättning, fiskodling

Miehikkälä

Bosättnings- och servicekoncentrationer med betydande befolkningsun-
derlag/serviceutbud

· Miehikkälä kyrkby, Saivikkala Kyrkbyns skola, bibliotek, daghem. Allaktivitetshus där det
finns lokaler för möten och dagverksamhet, kafé, gym, postens och Matkahuoltos service.
Dagligvaruaffär, kafé. Olika typer av privat service.
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Byar

· Muurikkala Skola, företagsverksamhet, landtrafikcenter, aktiv byverksamhet
· Pitkäkoski Daghem, bussbolaget Vuorelan liikenne
· Salo-Miehikkälä Utnyttjar servicen i Fredrikshamn
· Suur-Miehikkälä Aktiv by. Skola, affär, idrottsplatser

Källor: Wikipedia, kommunernas webbplatser samt information från kommu-
nerna.

Allmänt om servicenätet

De kommuner som erbjuder den centralaste kommersiella servicen i Södra
Kymmenedalen är Kotka och Fredrikshamn. Speciellt Kotka har utöver cent-
rum på Kotkaön flera kommersiella koncentrationer (Karhula, Jumalniemi,
Sutela, Jylppy, Keltakallio). I Pyttis, Vederlax och Miehikkälä finns inga egent-
liga handelskoncentrationer utanför centrum, med undantag av Vaalimaa-
området i Vederlax.

Figur 13. Affärer i Södra Kymmenedalen (A.C. Nielsen 2013). Källa Kymmenedalens förbund,
Utredning av servicenätet i Kymmenedalen 2013.

Beträffande offentlig service är servicen koncentrerad till kommuncentrum,
sekundärcentrum och/eller byar. För Kymmenedalens landskapsplan Handel
och havsområde har den offentliga servicens lokalisering i Kymmenedalen
utretts (Utredning av Kymmenedalens servicenät 2013).

Figur 14. Offentlig service i Södra Kymmenedalen (2013). (Obs. beträffande biblioteken
delvis felaktiga uppgifter.) Källa: Kymmenedalens förbund, Utredning av servicenätet i
Kymmenedalen 2013.

4.5.5 Näringsliv och arbetsplatser

De goda trafikförbindelserna, hamnverksamheten och det unika läget i när-
heten av den expanderande huvudstadsregionen och S:t Petersburgs eko-
nomiområde utgör en stark grund för företags- och näringslivet i Kotka–
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Fredrikshamnregionen. Finland största allmänna hamn, HaminaKotka, grän-
sövergången i Vaalimaa i Vederlax samt motorvägen E18, som snart står fär-
dig,  gör  området  till  ett  av  de  logistiskt  sett  livligaste  i  Finland.  Kotka–
Fredrikshamnregionen är känd inte bara för logistiken utan också som före-
gångare inom skogsindustrin. Andra viktiga industribranscher i regionen är
metallindustri, teknologiindustri och kemisk industri samt serveraffärsverk-
samhet.

Kotka–Fredrikshamnregionen har i hög grad utvecklats med stöd av hamn-
städerna och storindustrin, som skogsindustrin har skapat, och exporten från
regionen består främst av industriprodukter. På grund av den ensidiga pro-
duktionsstrukturen har området lidit mest i Finland på grund av strukturom-
vandlingen inom industrin. Speciellt arbetsplatserna inom skogsindustrin har
minskat radikalt i området. Dessutom har den svaga ekonomiska situationen
i Ryssland samt sanktionerna avspeglats på regionens näringsliv, vilket har
märkts exempelvis i minskad gränstrafik i Sydöstra Finland samt minskat an-
tal ryska kunder, speciellt inom turism och handel. Händelser som under den
senaste tiden har haft en positiv inverkan på näringslivet är å andra sidan att
gasledningsprojektet Nord Stream 2 har säkerställts, de senaste investering-
arna i Kotkamills Oy:s fabrik och Stora Ensos fabrik i Sunila, att motorvägen
E18 på avsnittet Forsby–Kotka snart blir färdig samt Googles miljardinveste-
ring i servercentret i Summa.

Lösningar som omfattar förnybar energi (vindkraft), miljö- och energitek-
nologi (t.ex. lignin), turism, handel samt digital affärsverksamhet, som bran-
schövergripande sysselsätter olika typer av experter, kommer att ha allt
större betydelse för näringslivet i framtiden. Spetsbranscher i näringslivsstra-
tegin för Kotka–Fredrikshamnregionen 2016–2019 under strategiperioden är
industri, logistik och turism samt digitalisering över branschgränserna. Nä-
ringslivsstrategins mål är 8 000 nya arbetsplatser och drygt 10 000 nya invå-
nare till år 2025. Strategins tre spetsbranscher inom intelligent specialisering
i Kymmenedalen är logistik, bioekonomi och digitalisering, som baserar sig på
landskapets erkända styrkor, konkurrensfördelar och potential till toppkom-
petens.

I Kotka–Fredrikshamnregionen fanns år 2014 totalt 5 422 företag och verk-
samhetsställen som sysselsatte närmare 19 000 personer och hade en sam-
manlagd omsättning som översteg 5 miljarder euro. Över hälften av verk-
samhetsställena ligger i Kotka och ungefär en fjärdedel i Fredrikshamn (Sta-
tistikcentralen). I regionen startas cirka 300–400 företag varje år, relativt sett
flest i Kotkaområdet. Den svaga ekonomiska situationen och den därför upp-
komna osäkerheten har dock haft en negativ inverkan på antalet nya företag
som bildas i regionen.

Figur 15. Nya företag i Kotka–Fredrikshamnregionen 2011–2015. Källa: Cursor (2015)

Nettoökningen av företag som startats i Kotka–Fredrikshamnregionen 2011-
2013 har varit cirka 200, medan det år 2015 var 95 st. I januari–maj 2016 var
nettoökningen av antalet företag 49 företag, vilket är något mera än föregå-
ende halvår. Enligt Statistikcentralen var nettobildningen av företag (nya
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företag - nedlagda företag) i förhållande till antalet företag i Kotka–
Fredrikshamnregionen -2,7 % år 2014.

Jämfört med andra ekonomiska regioner i Finland har Kotka–
Fredrikshamnregionen klarat sig relativt dåligt. Enligt MDI:s senaste region-
undersökning (2016) var skolvitsordet för Kotka–Fredrikshamnregionens
regionutveckling 2008–2016 5,6 och området låg på 27:a plats av 36 stads-
regioner. I regionjämförelsen betonades exempelvis främjande av sysselsätt-
ning, förnyelse av näringsstrukturen, främjande av dragningskraften samt
utvecklings- och innovationsbasen. Även i EK:s undersökning av kommunran-
kingen, som mäter det allmänna företagsklimatet, (2015) låg den ekonomiska
regionen  Kotka–Fredrikshamn  på  24:e  plats  av  25  kommuner.  År  2012  låg
regionen på 23:e plats. Med företagsklimatet hänvisas i undersökningen till
identifiering av företagens behov och framgångsfaktorer samt aktiv närings-
politik för att bygga en verksamhetsmiljö som är gynnsam för företag.

Figur 16. Regionens värdeökning och sysselsatta i förhållande till det finländska fastlandet
2013.
Källa: MDI regionprofiler (2016), Statistikcentralen

Befolkningen som åldras och ungdomar som flyttar bort för att hitta arbete
har kraftigt minskat antalet invånare i arbetsför ålder i regionen. Av region-
ens befolkning är 60,5 % eller cirka 39 000 personer för närvarande i arbets-
för ålder (2015), regionens ekonomiska försörjningskvot är 174 (2014). Ar-
betskraftens mängd i Kotka–Fredrikshamnregionen har minskat med cirka
3 400 personer, alltså närmare 10 %, från 2006. Antalet sysselsatta i regionen
2013 var totalt cirka 32 000 personer, av vilka drygt 35 % var högutbildade.
Utöver låg utbildningsnivå är regionens problem högre arbetslöshet än lan-
dets medelnivå, då andelen arbetslösa arbetssökande är 17,4 % av områdets
arbetskraft (4/2016). Å andra sidan finns det också företag i regionen som
inte lyckas rekrytera kunnig arbetskraft. Framför allt inom ekonomier som
håller på att utvecklas finns det efterfrågan på yrkesutbildning.

Figur 17. Arbetsplatser inom olika branscher i Kotka–Fredrikshamnregionen. Källa: Statistik-
centralen 2013

Största delen av de sysselsatta i Kotka–Fredrikshamnregionen arbetar i den
privata sektorn (cirka 60 %). Inom staten eller kommunen arbetar cirka 30 %
och som företagare cirka 10 % av områdets sysselsatta. Flest arbetsplatser i
Kotka–Fredrikshamnregionen erbjuds inom social- och hälsovård (19 %), in-
dustri (13 %), transport och lagring (12 %) samt parti- och detaljhandel (11 %
av alla arbetsplatser).
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Arbetsplatserna i Kotka–Fredrikshamnregionen finns främst i tätorterna (95
%) och i de största centrumområdena i Kotka och Fredrikshamn. Regionens
största företags- och arbetsplatskoncentrationer finns på industriområdena i
Karhula och Korkeakoski samt i Sunila, på Kotkaön och i Stamhamnen i Kotka,
i hamnområdena och Summaområdet i Fredrikshamn samt i Brobyområdet i
Pyttis. Mest arbetsplatser finns i bilzonen, i de stadslika zonerna där man kan
röra sig till fots och i gångtrafikens kantzoner. Av Kotka–
Fredrikshamnregionens cirka 32 000 sysselsatta bor och arbetar över 90 %
(cirka 29 000) inom den ekonomiska regionen.

Figur 18. Kotka–Fredrikshamnregionens arbetsplatser enligt YKR-materialet (2012).

Av områdets invånare arbetar cirka 3 000 personer utanför den ekonomiska
regionen, av dem drygt 900 i Kouvola. De som arbetar i den kommun där de
bor  utgör  cirka  75 % (23 600)  och andelen som pendlar  är  totalt  cirka  25 %

[8 400) av regionens sysselsatta. Mest pendling förekom 2013 från Fredriks-
hamn och Pyttis till Kotka samt från Kotka till Fredrikshamn.

Källor: Statistikcentralens statistik över sysselsatta 2013, 2014, 2015, 2016;
Kotka–Fredrikshamnregionens näringslivsstrategi 2016–2019; Kymmeneda-
lens trafikstrategi 2035; Kotka–Fredrikshamns regionstrategi 2010–2015;
Kymmenedalens ERM-beredskapsplan 2016; SELL – Sammanställning från
arbetsgruppernas möten 11/2015 (Capful); Cursor Oy:s webbplats; Utredning
av arbetsplatsområden i Södra Kymmenedalen (2011); MDI:s regionprofiler
(2016); EK:s kommunranking (2015).

Figur 19. Pendling mellan kommunerna i Kymmenedalen 2013.
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Figur 20. Pendling mellan kommunerna i Kotka–Fredrikshamnregionen 2013. Kotkaborna
pendlar minst av invånarna i regionens kommuner. Källa: Statistikcentralen/Sysselsättning.

4.5.6 Handel

Enligt uppföljningsrapporten om detaljhandeln (2016) har handelns verk-
samhetsförutsättningar i Kymmenedalen och Kotka–Fredrikshamnregionen
under de senaste åren blivit osäkrare än förut, speciellt på grund av den för-
svagade politiska och ekonomiska situationen i Ryssland. Den ekonomiska
stagnationen och svängningen som skett i antalet ryska turister har lett till att
flera planerade affärsprojekt i regionen har stannat upp. Fenomenet har
synts speciellt i Summa i Fredrikshamn och i Vaalimaa, där stora affärsprojekt
inte framskrider eller har fördröjts.

Figur 21. Antalet gränspasseringar vid gränsövergångarna i Sydöstra Finland 2010-2015
(Källa: Gränsbevakningsväsendet

De projekt som genomförts i Kotka-Fredrikshamnregionen har legat intill
motorvägen E18 på områden utanför centrumområdena i landskapsplanen
(landskapsplanen för Kymmenedalen, Handel och havsområde) i Kotka och
Fredrikshamn. De kommersiella centrumområdena intill E18 har bibehållit sin
dragningskraft, och sannolikt kommer flera projekt som planerats intill vägen
att genomföras i framtiden, speciellt i närheten av Kotka, där närområdets
befolkningsunderlag också är starkt.

Den ökade köpkraften tack vare ryska turister har på hela landskapets nivå
inte varit betydande då man ser på uppgifter om omsättning per invånare. I
enskilda kommuner, exempelvis Vederlax, har de ryska turisterna dock varit
av betydelse. Under tidigare toppår för turismen har Kotka–
Fredrikshamnregionen inte beträffande handeln dragit nytta av ryska turister
i sådan omfattning som antogs i prognoserna för framtiden och handelns
dimensionering i landskapsplanen för Kymmenedalen.
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Den stora dimensioneringen av detaljhandeln i landskapsplanen har motive-
rats speciellt med ryska turisters shoppingresor och det utrymmesbehov som
detta skapar. Ovannämnda brytning i antalet ryska turister samt osäkerheten
i prognoserna för framtiden ställer dock bedömningen i en ny dager. Om
befolkningsökningen följer den maximidimensionering som anges i utred-
ningen kommer det att krävas uppskattningsvis närmare 8 miljoner ryska
turister i Kymmenedalen för att all handel som dimensionerats för området
ska få en lönsam försäljningsvolym.

Enligt uppföljningsrapporten för detaljhandeln kan en överdimensionering
orsaka problem för en balanserad utveckling av affärsnätverket i landskapet.
Stora dimensioneringar minskar landskapsplanens styrande verkan och i
värsta fall kan centrumområdenas livskraft och den kommersiella verksam-
hetens utvecklingsmöjligheter påverkas.

Utvecklingen av handeln borde koncentreras till, utöver centrumområdena,
de handelsområden som är bäst nåbara. God nåbarhet för kunderna tryggar
handelsområdenas utvecklingsmöjligheter, om exempelvis antalet ryska tu-
rister och den köpkraft de för med sig inte ökar enligt förväntningarna. I regel
har handelsområdena i landskapsplanen placerats på platser med god nåbar-
het, i synnerhet från biltrafikens synvinkel, och i närheten av stora tätorter.
Man borde ändå överväga att sondera alternativa användningsändamål för
handelsområdet i Summa; området är inte särskilt väl nåbart med tanke på
landskapets befolkning och trafiknätet. På basis av endast Fredrikshamnbor-
nas köpkraft har Summa inga stora förutsättningar att utvecklas i den skala
som anges i landskapsplanen.

Figur 22. Lösning för handeln enligt landskapsplanen för Kymmenedalen, Handel och havs-
område

Arealbehovet för handel till följd av ryska shoppingturisters efterfrågan
borde i första hand förverkligas i Vaalimaa, där konflikten med utvecklingen
av annan markanvändning är allra minst. I andra centrum borde handeln
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utvecklas framför allt utgående från antalet fast bosatta och deras köpkraft
och på områden med lämpligt läge för dem. Dimensionering baserad på
ryska turister borde framför allt inriktas på nuvarande starka handelscentrum
och kommunernas centrum, vilket stöder utvecklingen av handelsnätet på
hela landskapets nivå.

Utöver ryska turister borde turismen i Kotka–Fredrikshamnregionen övervä-
gas i ett vidare perspektiv beträffande turisternas behov och förväntningar
om 10–20 år. I området finns affärskoncentrationer intill motorvägen E18
samt särskilda trumfkort i form av exempelvis den vackra havsstranden, de
trivsamma städerna och intressanta evenemang.

De ofrånkomliga förändringstrenderna i stadsutvecklingen ska beaktas då
handeln utvecklas: i stället för att städerna och tätorterna ska utvidgas ska
tillväxtmöjligheter sökas genom förtätning av den befintliga byggda miljön
samt en ekonomisk och effektiv samhällsstruktur. Det är bättre att överväga
om det är skäl att begränsa handelns sektorer utanför centrumområdena och
anvisa en del av dimensioneringen som reservområden för framtida handel
där det också går att bygga andra typer av verksamhetslokaler.

Källa: Kymmenedalens förbund: Slutrapport / 2016 Uppföljning av detaljhan-
deln.

Figur 23. Nåbarhet för befolkningen i Kymmenedalen – befolkningsmängd inom 15 minuters
köravstånd
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Utsikter för gränstrafiken i början av 2017 och projekt i Vaalimaa

Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion meddelade i januari 2017 att
gränstrafiken hade tydlig medvind. Antalet gränspasseringar under årets
första tre veckor var 16 procent högre än året innan. Den positiva utveckling-
en antas framför allt bero på att rubelns kurs har stärkts, vilket ökar ryssar-
nas intresse för shoppingresor till Finland.  De visum för två år som beviljades
2014 har dessutom gått ut eller höll på att gå ut, vilket har ökat visumansök-
ningarna.

Vid de gränsövergångsplatser som Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion
övervakar registrerades 576 000 gränspasseringar i januari (496 000 i januari
2016, + 16 % och 559 000 i januari 2015, + 3 %). Av resenärerna var 471 500,
alltså cirka 82 % viseringspliktiga (76 % år 2016). Antalet gränspasseringar
2016 i Vaalimaa sjönk med 2,6 procent från året innan. Antalet passeringar
var något mindre än 2,5 miljoner, medan det som bäst registrerades cirka 3,5
miljoner gränspasserande resenärer i Vaalimaa under ett år. Ökningen av
antalet gränspasseringar jämfört med året innan var störst i Nuijamaa, + 37
%.

Ökningen av antalet resenärer ökar tron på storprojekten i Vaalimaa. Då
storprojekten genomförs och dragningskraften ökar väntas gränstrafiken öka
ytterligare.

Källor: Sydöstra Finlands gränsbevakningssektions månadsmeddelande
1/2017; Kaakonkulma 13.2.2017.

4.5.7 Landskap och kulturmiljö

Allmän beskrivning

Planeringsområdet kan förenklat indelas i tre helheter med olika karaktär.
Den sydligaste delen av planeringsområdet består av havs-, skärgårds- och
kustzon. De betydelsefullaste städerna och tätorterna samt trafiknätet finns i
kustzonen, och det havsnära läget har präglat områdets näringar, stadsbilden

och landskapet. Planeringsområdets västra-nordvästra del sammanhänger
med de vidsträckta odlingsområdena i väster, medan den nordöstra delen är
en skogbevuxen, delvis ödemarksartad zon dominerad av åsar samt små
sjöar.  Den viktigaste älven är Kymmene älv. Vid dess grenar och deras dalar
är kulturmiljön i planeringsområdets västra del samt jordbruket, industrin
och bosättningen i hög grad koncentrerade.

I indelningen av hela Finland i landskapsprovinser (Figur 24) har en motsva-
rande indelning i tre delar gjorts: Hela området ligger i landskapsprovinsen
Södra kustlandet, men i den noggrannare landskapsmässiga regionindelning-
en ligger planeringsområdet i tre regioner av olika typ: Södra odlingsregionen
(delområde 1.1), Sydöstra odlingsregionen (delområde 1.2) och Finska vikens
kustregion (delområde 1.3).

Figur 24. Indelningen av Finland i landskapsprovinser (källa www.ymparisto.fi).

Nedan beskrivs regionernas särdrag utgående från miljöministeriets betän-
kande (Miljöministeriet 1992):

· Södra odlingsregionen (1.1) är ett område med varierande terrängfor-
mer. Området är i allmänhet effektivt odlat. Lermarker finns speciellt i
närheten av åarna och älvarna. Vegetationen ger allmänt taget ett lum-
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migt  intryck  i  hela  regionen.  I  den  östra  delen  tar  relativt  brant,  kantig
topografi med blockfält vid. Dess karaktär beror på rapakivi.

· Sydöstra odlingsregionen (1.2) har låglänt topografi, men området är
backigt med en mosaik karakteriserad av karga klippor, varierande od-
lingsslätter samt små myrmarker och sjöar. Regionen är det mest typiska
området med rapakivigranit med krossdalar, kantiga kala klippor och
blockfält. De fåtaliga sjöarna är i allmänhet små, men de sammanbinds
av karakteristiska slingrande bäckar och små åar. Fastän området hör till
den sydboreala vegetationszonen är vegetationen karg jämfört med öv-
riga delar av Södra Finland. Åkrarna är sönderskurna till formen och bil-
dar i allmänhet inga särskilt stora, enhetliga helheter.

· Finska vikens kustregion (1.3) har ett mångskiftande landskap på grund
av markens och berggrundens oenhetlighet samt havsvikarna som gör
landskapet fragmentariskt. Området har också mångsidiga näringar. (Mil-
jöministeriet 1992)

Utredningsbakgrund

Arbetet inleddes med en utredning av områdets landskapsmässiga särdrag
(såsom naturgeografiska utgångspunkter i anslutning till landskapet och plat-
ser där det finns mänsklig verksamhet samt typen av verksamhet i förhål-
lande till landskapsfaktorer) bland annat genom granskning av geografisk
information och gamla kartor. Mot den här utredningsbakgrunden har man
försökt skissera upp hurudana olika typer av och avgränsade helheter plane-
ringsområdet består av, uppkomsthistorien för områden av olika karaktär
och växelverkan mellan olika miljöfaktorer, potentialer och ramvillkor för
varje område så att miljöns utgångspunkter, de naturliga gränserna och ”mil-
jöns logik” kan beaktas i planeringen. Det geodatabaserade utrednings-
materialet gör det möjligt att direkt använda analyserna som bakgrunds-
material för geodatabaserad planering av områdesanvändningen och definie-
ring av noggrannheten för respektive material enligt hurudana planeringsfrå-
gor som man håller på att avgöra.

Utredningen har gjorts på ett generellt plan, på en noggrannhetsnivå som
lämpar sig för en övergripande planering. Då planeringen framskrider och

preciseras kan det också bli nödvändigt att på motsvarande sätt precisera
utredningsbakgrunden speciellt för de områden där betydande förändringar
kan väntas.

Figur 25. Exempel på geodatabaserat utredningsmaterial: Planeringsområdets jordartsför-
hållanden (källa Geologiska forskningscentralen, Lantmäteriverkets öppna material). På
grund av bland annat jordartsförhållandena är landskapets karaktär olika i olika delar av
området, för exempelvis förutsättningarna för jordbruk är betydligt gynnsammare i den
västra delen (A), som domineras av vidsträckta lermarker, än i den bergiga nordöstra-östra
delen (B). Mellan de här sinsemellan olika landskapstyperna finns något slags övergångszon
(C), där det finns både lermarker och bergsområden. I de bergiga områdenas landskaps-
struktur kan orientering från nordost mot sydost observeras.
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Figur 26. Exempel på utredningsmaterial: Utdrag ur Kalmbergs karta från 1850-talet (Nationalbiblioteket 1855).

Historiska kartor har utnyttjats tillsammans
med geodata som beskriver nuläget:
Kalmbergs karta + terrängskuggad höjdmo-
dell (Lantmäteriverket) + byggnader (Lant-
mäteriverket / terrängdatabasen)
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a.

 b.

Figur 27. Exempel på geodatabaserat utredningsmaterial: Värdefulla landskapsobjekt och
kulturmiljöobjekt på planeringsområdet, plockade från olika källor: a.) hela området och b.)
noggrannare exempelutdrag (Miehikkäläområdet).
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Figur 28. Exempel på geodatabaserat utredningsmaterial: Byggnadsbeståndets använd-
ningsändamål och läge (exempelutdrag ur mera omfattande kartor). Den större kartan:
strandzonen öster om Fredrikshamn, den mindre kartan: Vederlax kyrkby (Källa: Lantmäte-
riverkets öppna kartmaterial, sökt 2016).

Med hjälp av materialet får man en uppfattning om var det finns byggnader samt deras
antal, men genom att jämföra bebyggda zoner med olika typer av baskartmaterial kan man
också analysera vilka omgivningsfaktorer som har styrt placeringen av byggnationen. In-
formation av den här typen kan utnyttjas vid planering av områden, till exempel vid definie-
ring av vart bebyggda områden kan utvidgas, samt vid bedömning av planernas konsekven-
ser.

Figur 29. Exempel på geodatabaserat utredningsmaterial: Jordartsförhållanden, terrängfor-
mer och byggnader, trafiknätets och åkrarnas placering i förhållande till terrängen (exem-
pelutdrag ur mera omfattande kartor). Den större kartan: området mellan Kotka och Fred-
rikshamn, den mindre kartan: Vederlax kyrkby (Källa: Geologiska forskningscentralens och
Lantmäteriverkets öppna kartmaterial, sökt 2016).

Det geodatabaserade utredningsmaterialet gör det möjligt att direkt använda analyserna
som basmaterial för geodatabaserad planering av områdesanvändningen och bestämning av
lämplig noggrannhet för respektive material beroende på hurudana planeringsfrågor som
man håller på att avgöra. (källa Geologiska forskningscentralen, Lantmäteriverkets öppna
material).
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Figur 30. Zoner av olika karaktär på planeringsområdet, identifierade utgående från basin-
formationen då arbetet inleddes.

4.5.8 Blågrön struktur

Kymmenedalens förbund låter just nu göra en utredning för landskapsplanen
om nuläget beträffande Kymmenedalens blågröna struktur; kärnområden i
den blågröna strukturen, grönförbindelser och kritiska behov av grönförbin-
delser; uppskattade konsekvenser av klimatförändringen för Kymmenedalens
blågröna struktur samt eftersträvat tillstånd för den blågröna strukturen.
Samtidigt skapas presentationer av olika alternativa lösningar för landskaps-
planen. Utredningen blir färdig i mars 2017.

4.5.9 Trafik

Stommen i Kymmenedalens trafiksystem består av trafikkorridoren E18 i öst-
västlig riktning i kustzonen, parallellt med Salpausselkä löper riksväg 6 och
riksväg 12 och järnvägen Lahtis–Luumäki, riksväg 6 från Kouvola till huvud-
stadsregionen, järnvägen och riksväg 15 mellan Kotka och Kouvola samt riks-
väg 26 för transporter mellan hamnen i HaminaKotka och Östra Finland.
Vägen E18 parallellt med kusten, järnvägsförbindelserna samt hamnen Ha-
minaKotka utgör en del av kärnnätet TEN–T/CEF, som omfattar hela Europa
(korridoren Skandinavien–Medelhavet). Dessutom är Kouvola järnvägs- och
landsvägsterminal (RRT) den enda järnvägs- och landsvägsterminalen från
Finland till kärnnätet som omfattar hela Europa.

Då  motorvägen  E18,  som  hör  till  kärnnätet  TEN–T,  vid  sydkusten  blir  färdig
kommer det att förbättra landskapets förbindelser till huvudstadsregionen
och via gränsövergången i Vaalimaa till Ryssland. Avsnittet mellan Forsby och
Kotka samt Fredrikshamns omfartsväg är färdiga. Arbetet på avsnittet Fred-
rikshamn–Vaalimaa har påbörjats och E18 blir färdig motorväg ända till
Vaalimaa gränsstation 2018. Förbättringen av riksväg 6 på avsnittet Taavetti–
Villmanstrand öppnas för trafik 2018. Efter de projekt som håller på att bli
färdiga gäller de största utvecklingsbehoven på huvudlederna riksväg 12 på
avsnittet Lahtis–Kouvola, lösningarna för riksväg 6 i Kouvola samt utveckling
av väg- och spårtrafikförbindelserna på avsnittet Kotka–Kouvola.
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Näringslivets transporter

Den viktigaste platsen som ger upphov till transporter i Kymmenedalen är
hamnen HaminaKotka, som är Finlands största allmänna hamn, export-,
container- och transitohamn samt ett logistik- och industricentrum med full
service.  År  2011  stod  hamnen  HaminaKotka  för  20  %  av  Finlands  utrikes
godstrafik, och andelen av hela Finlands transitotrafik var 46 % och av transi-
tocontainrarna 81 % (Finlands Hamnförbund). Hamnens totala trafik 2014
utgjorde 13,5 miljoner ton. Därav var 22 % import och 46 % export. Transito-
trafikens andel var 26 % och den inhemska trafiken 6 %. Fram till 2030 upp-
skattas transporterna öka till drygt 18 milj. ton per år.

Av transporterna i  HaminaKotka hamn sker cirka 40 % per järnväg och 60 %
per landsväg. En stor del av landsvägstransporterna är transitotrafik längs
E18 via Vaalimaa till Ryssland. De inhemska landsvägstransporterna kommer
från både riksvägarna 15/12 och 26/6. En dryg tredjedel av järnvägstranspor-
terna är transitotrafik. Med tanke på järnvägstransporternas funktion är
Kouvola bangård en central knutpunkt liksom det därtill anslutna utveckl-
ingsprojektet RailRoad-terminalen.

Hamnens järnvägstransporter sker främst på avsnittet Kotka–Kouvola–
Luumäki–Vaalimaa/Villmanstrand. Viktiga transportströmmar i vägtranspor-
terna går från Kotka via E18 mot Tavastehus och Tammerfors, via riksväg 26
mot Villmanstrand och Joensuu samt via riksväg 15 mot Kouvola. Från Kou-
vola fortsätter transporterna via Heinola till Jyväskylä och Seinäjoki, via riks-
väg 13 till S:t Michel och vidare till Kuopio.
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Järnvägstransporter

Kouvola är den livligast trafikerade knutpunkten i Finlands bannät enligt
transporterade nettoton. Kouvolas centrala rangerbangård är centrum för
järnvägstrafiken i Södra och Östra Finland. Via den går bl.a. Vainikkalas (i
framtiden eventuellt också Imatrankoskis) export-, import- och transito-
transporter samt en stor del av råvaru- och exporttransporterna för industrin
i Östra och Sydöstra Finland (Trafikverket 34/2013). Kouvola är av betydelse
också på ett vidare plan, speciellt i trafiken till Ryssland. De trafikmässigt sett
livligaste banavsnitten i Sydöstra Finland är Kouvola–Luumäki–Imatra och
Kouvola–Kotka/Fredrikshamn. Avsnittet Kouvola–Luumäki är beträffande
godstrafiken Finlands livligast trafikerade i fråga om transporterade nettoton
och i riktningen Kouvola–Kotka/Fredrikshamn det tredje livligaste (efter av-
snittet Karleby–Ylivieska). Det finns stort tryck på tillväxt för spårtrafiken via
Sydöstra Finland i fråga om både person- och godstrafik. Bannätet och ban-
gårdarna har redan nu problem med förmedlingskapaciteten på grund av de
stora trafikmängderna, och problemen väntas öka.

Banavsnittet Kouvola-Kotka/Fredrikshamn är en del av transitotransportrut-
ten Vainikkala–Kouvola–Kotka/Fredrikshamn och ett av de tyngst trafikerade
banavsnitten.  Från pappersindustrins synpunkt skulle ett bannät som tillåter
250 kN axeltryck vara nödvändigt från Imatra och Kuusankoski till hamnen.
Det mest brådskande utvecklingsbehovet har att göra med att det borde vara
möjligt att använda 1 100 meter långa tåg i Rysslandstrafiken (en flaskhals).
Hösten 2012 beviljades tillstånd för trafikering med 1 100 m tåg. Medan till-
ståndet är i kraft kan man köra på de nuvarande spåren, men först då infra-
strukturen har utvecklats (Hovinsaaris 1 100 meters spår, och Kotolahtis ban-
gård saknar spår och säkerhetsutrustning) går det att ha effektivare tidtabel-
ler och bättre samordning med persontrafiken. På avsnittet Kouvola–
Vainikkala finns redan goda förutsättningar att köra med 1 100 m långa tåg,
men banavsnittet från Kouvola till Fredrikshamn och Kotka måste utvecklas
för att 1 100 m långa tåg ska kunna trafikera där. Det här måste granskas i
samband med den noggrannare planeringen. På det enspåriga avsnittet Ju-
urikorpi–Kotka måste en del av godstågen möta persontåg. Problem uppstår
också på grund av bristfälliga säkerhetsanordningar samt spårmodellen. På

Fredrikshamns bangård finns inga säkerhetsanordningar, spårlängderna är
för korta för Rysslandstrafiken och antalet spår är för litet under de perioder
då belastningen är som störst.

Landsvägstransporter

De viktigaste transportriktningarna på vägnätet i Kymmenedalen är riksväg
12 från Kouvola till Lahtis, riksväg 15 från Kouvola till Kotka och E18 från
Kotka till Helsingfors. I de här riktningarna utgör den genomsnittliga dygns-
trafiken GDT av tung trafik 1 100-1 300 fordon/dygn. Därpåföljande viktigaste
riktningar är riksväg 6 från Kouvola till Villmanstrand, riksväg 15 Kotka–
Kouvola samt E18 från Kotka till Vaalimaa, där mängden tung trafik är 1 100–
1 200 fordon/dygn. Även riksväg 26 är en viktig transportrutt mellan hamnen
HaminaKotka och industrianläggningarna i Östra Finland. Den tunga trafikens
relativa mängd är störst (> 20 %) på rutterna som leder till gränsövergångar-
na; på riksväg 6 på avsnittet Kouvola–Villmanstrand, på riksväg 7 på avsnittet
Fredrikshamn–Vaalimaa samt på riksväg 26.

Trafiken på avsnittet Kotka–Kouvola sker på riksväg 15 till Kotka centrum och
Mussalo samt på järnvägsförbindelsen Kotka–Kouvola.  Riksväg 15 från Kotka
till Kouvola (41 km) är Kymmenedalens viktigaste förbindelse i nord–sydlig
riktning. Andelen tung trafik på vägen är påfallande stor (20 %), speciellt på
grund av hamnarnas och industrins transporter. Vägen är huvudled för pend-
lingstrafiken samt besökstrafiken mellan stadsregionerna i Kymmenedalen.
Det här avsnittet används för hamnen HaminaKotkas långväga inhemska
transporter i både väg- och spårtrafiken och i spårtrafiken till Ryssland. I per-
sontrafiken är speciellt trafiken mellan Kouvolaregionen och Kotka–
Fredrikshamnregionen på grund av arbete, studier samt shopping och andra
ärenden särskilt viktig.

Riksväg 15 på avsnittet Kotka-Kouvola är smal i förhållande till trafikmäng-
derna, det är tätt med anslutningar för markanvändningen och dåliga om-
körningsmöjligheter. Det märks i form av dålig trafiksäkerhet och regelbun-
den köbildning på vägen. Köbildning förekommer redan nu ofta på grund av
mycket tung trafik och dåliga omkörningsmöjligheter, speciellt på vardagar-
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na. De livligt trafikerade plankorsningarna orsakar också säkerhets- och smi-
dighetsproblem. Vägen har inga gång- och cykelvägar eller tillräckligt breda
vägrenar, vilket gör det svårt att röra sig med cykel eller till fots på vägen.

Hyväntuulentie (riksväg 15) är en riksvägsförbindelse från E18 till Kotka cent-
rum  och  till  fem  hamnar,  av  vilka  de  största  är  Mussalo  och  Hietanen.  På
vägen förekommer återkommande problem med smidigheten och det sker
många olyckor där. Från Hyväntuulentie till Hietanens hamn leder en gatu-
förbindelse vars standard inte motsvarar hamntrafikens behov. Hamntrafiken
leds via det nuvarande nätet också till det övriga gatunätet.

Merituulentie är en förbindelse av regionalvägsklass från Hyväntuulentie till
Mussalo hamn. Andelen tung trafik är påtagligt stor, vilket orsakar problem
speciellt i de trafikljusstyrda anslutningarna. Vägen utgör också förbindelse
för den omgivande markanvändningen i riktning mot Kotka centrum. Det
största problemet i Kotkas hamnförbindelser är samordningen av hamnarnas
tunga trafik och den lokala och regionala persontrafiken. Vägarnas nuva-
rande nivå motsvarar inte behoven på grund av den redan nu stora trafik-
mängden och den stora andelen tung trafik, vilket innebär problem i fråga
om trafiksäkerhet och funktion på vägarna.

Andelen tung trafik på riksväg 26 på avsnittet Fredrikshamn–Taavetti är stor
(35 %). Förbindelsen betjänar speciellt tunga transporter till hamnen Hami-
naKotka. Vägen har småskalig geometri och är av låg standard. Sikten är dålig
och på grund av begränsade omkörningsmöjligheter bildas köer bakom de
tunga fordonen även om trafikmängden är liten. Då trafiken ökar förvärras
problemen med smidigheten. Den krokiga och smala vägen orsakar tillsam-
mans med den livliga tunga trafiken en påtaglig olycksrisk. Visionen är att
avsnittet Husula–Taavetti ska få en tvåfilig väg med blandad trafik med sepa-
rata omkörningsfiler. Om E18 förbättras så att den i sin helhet blir motorväg
mellan Helsingfors och Fredrikshamn kan trafik också flyttas från riksväg 6
mellan Forsby och Taavetti till riksväg 26 och landsväg 387, eftersom motor-
vägen försnabbar körsträckorna på E18.

Källa: Trafikstrategier för Sydöstra Finland och Kymmenedalen 2035.

Kollektivtrafik

Fjärrtrafik

I Kotka–Fredrikshamnregionen finns fjärrtrafik med buss på följande rutter:

· Fredrikshamn – Kotka – Helsingfors
· Förbindelser till och från Helsingfors-Vanda flygplats
· Kotka – Villmanstrand
· Kotka – Karhula – Rantahaka – Kouvola
· Kotka – Kouvola – Heinola – Jyväskylä
· Kotka – Kouvola – Lahtis – Tammerfors
· Kotka – Kouvola – S:t Michel
· Fredrikshamn – Metsäkylä – Metsäkulma – Sipilänmäki – Ingerois
· Fredrikshamn – Ingerois – Myllykoski – Kouvola

Kollektivtrafiken mellan Kotka och huvudstadsregionen sker med buss och
turerna går med mindre än en timmes intervaller. Mellan Kotka och Kouvola
går det dagligen sju bussturer i vardera riktningen.

Mellan Kotka och Kouvola finns också tätortstågtrafik (sex tåg i vardera rikt-
ningen varje dag). Hållplatser för tåglinjen är Kotka hamn, Kotka järnvägsstat-
ion, Paimenportti, Kyminlinna, Kymmene, Tavastila, Ingerois, Myllykoski och
Kouvola. Förbindelsen till Ryssland går via Kouvola och Vainikkala.

Regional kollektivtrafik

Kotkaregionens kollektivtrafik omfattar från 1.1.2016 den interna trafiken i
ett område som består av städerna Fredrikshamn och Kotka samt Pyttis
kommun. En bestämning av servicenivån för kollektivtrafiken och persontra-
fiken i Fredrikshamn–Kotka–Pyttisregionen gjordes under år 2015 och den är
utgångspunkt för upphandlingen av kollektivtrafik under de närmaste åren.
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Tabell 1. Kotka stadsregions servicenivåklasser (2015) och klassernas egenskaper (nivå,
definition, mål, rörlighetens frihetsgrad).

Figur 31. Definiering av kollektivtrafikens servicenivå, 2015.
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Skärgårdens trafik med förbindelsebåtar

Skärgårdstrafiken med förbindelsebåtar ordnas året runt från hamnen för
förbindelsebåtar i Kotka till Kuutsalo, Kirkonmaa, Aspö samt till Fagerö i Pyt-
tis.

Figur 32. Skärgårdstrafik med förbindelsebåtar.
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DEL II: GENERALPLAN
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5 Generalplanens mål och planeringsprin-
ciper

Kotka–Fredrikshamnregionens strategiska generalplan utarbetas på basis av
kommunernas generalplanesamarbete. Det är inte fråga om kommunernas
gemensamma generalplan enligt det som avses i markanvändnings- och
bygglagen. Därför godkänns den strategiska generalplanen separat i varje
kommun till den del som planen direkt berör kommunens område. I prakti-
ken sker arbetet i en enhetlig process och beslut som rör planeringen fattas
både på regionnivå (regionfullmäktige) och på kommunnivå (kommunfull-
mäktige).

De viktigaste målen för regionens strategiska generalplan är att:

Precisera utvecklingsbilden för regionen och omsätta den i praktiken

· Skapa en juridisk bas för att genomföra utvecklingsbilden
· Skapa en bas för kommunernas markanvändningspolitik (planläggning

och markpolitik)
· Söka en gemensam huvudlinje, definiera regionens kommande struktur
· Söka en enhetlig politik för att genomföra de mål som är strategiskt vik-

tiga för regionen

Svara på handelns och näringslivets behov

· Förverkliga regionens näringspolitiska mål
· Utveckla verksamhetsförutsättningarna för industrin och produktionsom-

rådena samt hamnverksamheten
· Främja befintliga och nya näringar
· Profilera näringslivsområdena i anslutning till vägen E18
· Möjliggöra innovativa verksamhetsmodeller och -miljöer
· Alternativ som lätt kan modifieras → flexibilitet, reak onsförmåga
· Rikta och styra handelns lokalisering

· Utveckla logistiska verksamhetsförutsättningar
· Trygga och främja utvecklingsmöjligheterna för de tillväxtbranscher som

anses vara viktiga för regionen: bl.a. cleantech och bio-/cirkulär ekonomi;
turism och därtill hörande välbefinnande och hälsa; logistik; ICT och spel-
branschen.

Skapa beredskap för befolkningsutvecklingen

· Påverka och skapa beredskap för befolkningsutvecklingen
· Planera hur områdes- och samhällsstrukturen etappvis kan förverkligas

så att stadsregionens dragningskraft säkerställs och åtgärder vidtas för
att öka regionens konkurrenskraft, också i det fall att befolkningsökning-
en eller den övriga utvecklingen avviker från prognosen

Utveckla boendet och undersöka alternativ för samhällsstrukturen

· Hållbart styra tillväxten
· Identifiera och anvisa möjligheter till kompletterande byggnation
· Identifiera och styra möjligheterna att ändra markanvändningen
· Se till att stadsstrukturen är effektiv och centrumområdena livskraftiga
· Säkerställa ett tomtutbud som är attraktivt, tillräckligt och motsvarar

olika behov
· Säkerställa ett sammanhängande nätverk av grönområden och rekreat-

ionsområden och att deras nåbarhet utvecklas
· Främja ett koldioxidsnålt och ekoeffektivt samhälle (bl.a. energi-, trafik-

och bygglösningar)
· Stärka en samhällsstruktur som använder kollektivtrafik
· Stöda det befintliga servicenätet och effektivt utnyttja näten

Säkerställa att trafiken fungerar smidigt och att nya förbindelsebov anvisas

· Trygga en god servicenivå i huvudvägnätet samt dess utvecklingsmöjlig-
heter

· Främja hållbara sätt att röra sig (framför allt med kollektivtrafik, cykel
och till fots)
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· Beakta vattentrafiken och dess utvecklingsbehov
· Anvisa rutter som stöder turism och rekreation samt främja deras kvali-

tetsfaktorer

Utveckla områdena av landsbygdskaraktär

· Beakta landsbygdens särdrag och möjligheter
· Trygga utvecklingsmöjligheterna för befintliga och nya landsbygdsnäring-

ar
· Anvisa zoner som är attraktiva för boende på landsbygden och som läm-

par sig för detta

Målen bygger på de mål som regionutskottet, regionfullmäktige och kommu-
nerna fastställde 2013, då man beslutade att starta en regional generalpla-
neprocess. Målen har reviderats efter att generalplaneringen startade 2015
bl.a. på grund av respons från myndigheterna och kommunerna. Målen kan
också preciseras under planeringsprocessens gång.

Andra viktiga frågor som kommit upp:

· En regional generalplan innebär en ”ny nivå” ovanför regionens general-
planer och ersätter i regel inte åtminstone detaljerade generalplaner. Å
andra sidan styr man med den här planen också förnyelsen av planerna.
Styrningen av den regionala generalplanen är sannolikt olika i olika om-
råden av regionen och det är till och med möjligt att generalplanen utar-
betas till exempel i två olika skalor.

· I regionens minsta kommuner behövs ett redskap som direkt stöder de-
taljplaneringen

· Materialet som uppkommer i generalplanearbetet (bl.a. programmet för
genomförande i anslutning till generalplanen) kopplas till utvecklingen av
regionens livskraft samt till arbetet med att sälja och marknadsföra inve-
steringsobjekt.
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6 Planeringsprocessens skeden

Generalplaneprocessen indelas i fyra skeden som presenteras i följande ta-
bell (Tabell 2).

Tabell 2. Hur planläggningsprocessen framskrider.

HUR PLANLÄGGNINGSPROCESSEN FRAMSKRIDER

PLANSKEDE ÅTGÄRD TIDPUNKT

INLEDNINGSSKEDET

Utvidgat KASSU 1: Inledningsmöte 2.4.2015

Myndighetssamråd (NTM, Kotka stad, Cursor) 5.5.2015

Regionutskott: SELL-projektet och regionens strate-
giska generalplan 21.9.2015

KASSU 2: PDB och frågor som hör till inledningsske-
det 29.9.2015

Regionfullmäktige: SELL-projektet och regionens
strategiska generalplan; Arbetets syfte och mål 29.9.2015

Information till de nämnder/kommittéer som svarar
för planläggningen i regionens kommuner:
Pyttis 28.9
Kaakon Kaksikko (Vederlax & Miehikkälä) 30.9
Kotka 13.10
Fredrikshamn 22.10

9-10/2015

Myndighetssamråd i inledningsskedet 7.10.2015

Regionforum 4.11.2015

KASSU 3: Uppställning av alternativ 20.11.2015

Regionfullmäktige: Godkännande av PDB 15.12.2015

KASSU 4: Uppställning av alternativ: principer för
hur utvecklingsmodellerna utarbetas 18.12.2015

Behandling av PDB i kommunernas nämnder för
offentlig framläggning:
Pyttis
Kaakon Kaksikko
Kotka
Fredrikshamn

1/2016

PDB offentligt framlagt i alla kommuner 1.2–11.3.2016

Regionutskott: Uppställning av alternativ: principer
för hur utvecklingsmodellerna utarbetas 2.2.2016

Regionfullmäktige: Uppställning av alternativ: prin-
ciper för hur utvecklingsmodellerna utarbetas 23.2.2016

BEREDNINGSSKE-
DET

KASSU 5: Utvecklingsmodeller 18.3.2016

MALPE-workshop:  utvecklingsmodeller 1.4.2016

Regionforum 4.5.2016

KASSU 6: Linjelösning 12.5.2016

Regionfullmäktige: Godkännande av linjelösningen 7.6.2016

KASSU 7: Preliminärt planutkast 16.9.2016

KASSU 8: Planutkast 14.10.2016

Regionforum 3.11.2016

Regionutskott: Preliminärt planutkast och banutred-
ning 29.11.2016

Regionutskott: Info 10.1.2017

Miniarbetsgrupp (KASSU): Planutkast, banutredning,
företagsintervjuer 8.2.2017

Regionutskott: Beredningsskedets material (planut-
kast) 21.2.2017

Regionfullmäktige: Beredningsskedets material
(planutkast) 7.3.2017

Planläggningsnämnder 15.3.2017

Behandling av beredningsmaterialet i kommunernas
nämnder för offentlig framläggning:
Pyttis
Kaakon Kaksikko

21–29.3.2017
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Kotka
Fredrikshamn

Beredningsmaterialet offentligt framlagt 4/2017

FÖRSLAGSSKEDET

GODKÄNNANDE
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7 Utvecklingsmodeller

7.1 Principer för hur planen ska utarbetas

Olika utvecklingsmodeller har undersökts som bas för utkastet till general-
plan och hur markanvändningen i regionen ska ordnas. Utgångspunkt för
utvecklingsmodellerna har varit den områdes- och samhällsstruktur som har
undersökts i samband med utvecklingsbilden samt de mål som ställts upp för
arbetet i PDB. Utvecklingsmodeller har utarbetats genom kombination av
styrkor som har att göra med regionens konkurrenskraft (utveckling av nä-
ringar) och dragningskraft (invånare och experter) och genom att utgående
från dem planera olika utvecklingsmöjligheter för delområdena och därige-
nom regionen.

Figur 33. Utvecklingsmodellernas synvinkel.

Utvecklingsmodellerna presenterar olika regionala och innehållsmässiga lös-
ningar och de skiljer sig från varandra i fråga om delområden och betoning.
Målet är att identifiera regionalt betydelsefulla problem/utmaningar och
utvecklingsmöjligheter. De centralaste frågorna i fråga om områdesanvänd-
ning som övervägs i regionen tas upp i åtminstone en utvecklingsmodell.
Utvecklingsmodellerna har utarbetats från tre övergripande synvinklar, men
de är ändå inte sinsemellan alternativ och inte heller jämförbara med
varandra. Det är inte meningen att en enda som sådan ska väljas som bas för
generalplaneringen. Utkastet till generalplan utarbetas i form av en kombi-
nation av de lösningar som anses vara bäst i utvecklingsmodellerna.

Figur 34. De utvecklingsmodeller som utarbetats som bas för generalplanen och vilkas reg-
ionstrukturella bas i princip är det som man redan har beslutat om i regionens utvecklings-
bild.

7.2 Modell för näringsmöjligheter baserade på turism (ut-
vecklingsmodell 1)

Utvecklingsmodell 1 betonar näringsmöjligheter baserade på turism såsom
gränszonen, knutpunkter på vägen E18, centrum samt turismens och lands-
bygdens betydelse.

Utvecklingen av näringar betonas främst i centrum- och bycentrumom-
rådena, på turistområden som är betydelsefulla på landskapsnivå och lokalt,
handelsområden och i Vaalimaa. Funktionella helheter som betonas är dess-
utom skärgården, rekreationsområdena och -lederna, Valkmusa och Östra
Finska vikens nationalparker, Kymmene älv och dess forsar, Salpalinjen, om-
givningen kring Kymmene flygplats samt värdefulla byggda kulturmiljöer.
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Från turismens synvinkel finns mycket outnyttjad potential speciellt i havs-
området och skärgården. Skärgården kan utvecklas som en mångsidig turist-
helhet där det finns utrymme för att både bygga upp ny turistservice och
även skapa möjligheter för naturturism och möjligheter att resa omkring på
egen hand. För att möjligheten till näringsverksamhet inom turismen ska
kunna utvecklas krävs också en förbättring av sjötrafikens förbindelser och
hamnservicen.

Figur 35. Modell för möjligheter till näringar baserade på turism.

I utvecklingsmodellen har man utöver turistområdena i landskapsplanen
identifierat följande turistområden som borde utvecklas: i Pyttis finns Stock-
fors träsliperi, Sirius Sport Resort, Spjutsundet och Abborrforsområdet, i
Kotka finns stamhamnen, Maritimcentret Vellamo, Kymmeneborg, Varissaari

Kukouri, Santalahti och Aspö, i Fredrikshamn finns Tammio fiskarby och i
Vederlax Utbildningscentret Harjun oppimiskeskus samt i Miehikkälä områ-
det Syväjärvi–Ratalahti.

Områden för rekreation och/eller naturturism som borde utvecklas har lyfts
fram: i Pyttis Valkmusa nationalpark och ön Svartviran, i Kotka Katariina
havspark, Langinkoski naturskyddsområde, Honkala friluftscenter, Äijänvuori
friluftsområde och Lehmäsaari frilufts- och strövområde, i Fredrikshamn
Portimo vandringsstigar, Heinälampi naturstig, Kirkkojärvi naturstig, utflykt-
sön Ulko-Tammio, ögruppen Majasaari-Nuokot med strövområden och ön
Kuorsalo med dess fiskeby samt i Vederlax/Miehikkälä Salpapolku och ön
Suuri-Pisi.

7.3 Modell för näringsmöjligheter baserade på förnybar
industri, produktionsområden och logistik (utveckl-
ingsmodell 2)

Utvecklingsmodell 2 har tyngdpunkt på områden för industri, produktion och
hamnverksamhet, regionens energistyrkor, infrastruktur som redan finns och
sådan som är under utveckling samt smidiga logistiska förbindelser. Förnybar
teknologi och utvecklade produktionsprocesser drar till sig nya företagare
och kunnig arbetskraft och utgör en del av regionens förnyade industriella
image. I modellen framhålls speciellt industri- och logistikområden, terminal-
områden, förnybara naturresurser, energiproduktion, hamnar, huvudförbin-
delser och transporter.

Näringar utvecklas främst på de befintliga industri- och arbetsplatsområdena,
som kan förnyas och profileras. Fredrikshamns hamn, Mussalo och Hietanen
utvecklas inte bara i form av hamnverksamhet utan också som logistikområ-
den. Nya arbetsplatser uppkommer främst inom förnybar industri, produkt-
ion och logistik.
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I utvecklingsmodell 2 har boendet tyngdpunkt på tätortsområdena, speciellt
förorter och sekundär-/närcentrum där det finns service. Trafiksystemet är
baserat på tätortstågtrafik på avsnittet Helsingfors–Vaalimaa. Den nya ban-
sträckningen kommer också att betydligt förkorta godstransportresorna till
Ryssland, vilket betjänar transitotrafikens transporter till Ryssland, Södra
Kymmenedalens skogsindustri samt exempelvis importen av råolja till Sköld-
vik.

Figur 36. Modell för näringsmöjligheter baserade på förnybar industri, produktionsområden
och logistik.

7.4 Modell för näringsmöjligheter baserade på centrum-
områdenas dragningskraft och förnyad service (ut-
vecklingsmodell 3)

Utvecklingsmodell 3 är baserad på näringsmöjligheter i anslutning till cent-
rumområdenas dragningskraft och förnyad service. Levande och livskraftiga
stadscentrum med sina omgivningar är attraktiva bostads- och livsmiljöer för
den urbana, unga och även åldrande befolkningen. I modellen framhålls
också ett mångsidigt bostadsutbud och olika boendepreferenser, det havs-
nära läget, kompetensmiljöer och -nätverk, kulturmiljöer samt närrekreat-
ions- och friluftsområden.

Utvecklingen av näringar sker främst i Kotkas, Karhulas och Fredrikshamns
stadszon. I centrumområdena, intill goda kollektivtrafikförbindelser och i
kompetenscentren uppkommer nya arbetsplatser i servicebranschen och i
andra arbetskraftsdominerade branscher för vilka det finns stor tillgång på
arbetskraft. Genom att förtäta och koncentrera funktionerna går det att få
olika typer av företag och funktioner på samma område.

Boendet koncentreras till Kotkaön, Karhula och Fredrikshamns centrum samt
till centraltätorterna Hovinsaari, Hovila och Sunila och nya havsnära bostads-
områden. Sådana är bl.a. Räski, Perävarppi, Itäranta, Salminranta och Vilni-
emi.

I utvecklingsmodell 3 anges jämsides med tätortstågtrafik också en höghas-
tighetstågförbindelse till Ryssland (station på Kotkaön). Nya broförbindelser
behövs på avsnittet Kotkaön–Halla, Hietanen-Sunila, Jumalniemi-Jylppy,
Stamhamnen–Hovinsaari.
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Figur 37. Modell för näringsmöjligheter baserade på centrumområdenas dragningskraft och
förnyad service.

7.5 Linjelösning

På basis av dialogen med intressentgrupperna om utvecklingsmodellerna
utarbetades principer som en s.k. linjelösning som ska styra beredningen av
ett utkast till strategisk generalplan.

Figur 38. Utgångspunkter för linjelösningen har varit innehållskraven för en generalplan, de
mål för generalplanearbetet som godkändes av regionfullmäktige 1.12.2015 (målhelhet +
PDB) samt utvecklingsmodeller och respons som inkommit om dem. I linjelösningen har man
alltså beaktat de krav som i lagstiftningen ställs på generalplanering (inriktning på helheten)
samt de viktigaste tyngdpunkterna med tanke på utvecklingen av Kotka–
Fredrikshamnregionen (Kotka–Fredrikshamnregionens regionutveckling).
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Figur 39. Linjelösningen har skapats genom s.k. MALPE-tänkande.  Linjelösningen består av
principer för boende och service (dragningskraft), näringsliv (konkurrenskraft) samt områ-
des- och samhällsstruktur och hållbara sätt att röra sig i området. I linjelösningen presente-
ras dessutom allmänna principer som styr generalplaneringen (s.k. genomsyrande teman).

Regionfullmäktige fastställde linjelösningen 7.6.2016 – nedan redogörs för
den här linjelösningens principer:

7.5.1 Allmänna principer som styr generalplaneringen i Kotka–
Fredrikshamnregionen (s.k. genomsyrande teman)

· En positiv utveckling och förnyelse av stadsregionen främjas genom prio-
ritering av det som är till  fördel för regionen som helhet. Den regionala
konkurrenskraften ökas, stödet riktas till att skapa ny kultur och proaktiv
utveckling samt att förnya regionens image, profil och identitet. Målin-
riktningen ökas liksom anspänningen för att utmana de befintliga tänke-
sätten och verksamhetsmodellerna.
· Regionens dragningskraft utvecklas. Beredskap skapas för en ökning

av invånarantalet med cirka 35 000 personer, alltså ett totalt invåna-
rantal på cirka 120 000 personer till 2040.

· Regionens konkurrenskraft förbättras. Beredskap skapas för en ök-
ning av antalet arbetsplatser med cirka 25 000 personer, alltså ett to-
talt antal arbetsplatser på cirka 55 000 till 2040.

· Det planeras hur områdes- och samhällsstrukturen kan förverkligas
etappvis. Man kommer överens om uppföljning och mätare.

· Man koncentrerar sig på frågor som motsvarar generalplanens mål och
är av betydelse för regionen och på avgörande frågor som är viktiga för
kommunernas samarbete. Man avgör val och planerar arbetsfördelning-
en och hur man ska samarbeta tillsammans med landskapsplanläggning-
en.

· Det utarbetas ett ”utvecklingsunderlag” som är flexibelt men målmed-
vetet i fråga om innehåll och framställningssätt. Det ska innehålla lång-
siktiga riktlinjer för regionens utveckling. Planen ska hålla på lång sikt,
men samtidigt ska den kunna anpassas till snabba förändringar i verk-
samhetsmiljön.

7.5.2 Boende och service – ”dragningskraft”

· Framtidens konkurrenskraftiga bostadsområden anvisas, och då utnyttjas
närheten till havet och områdena längs åar och älvar som en särskild
potential.

· Regionens servicecentrum och bostadsområden som stöder dem anvisas.
· Det anges områden för tätorts- och centrumfunktioner som ska förtä-

tas/utvidgas och som stöder sig på ett hållbart trafiksystem.
· Centrumområdenas betydelse som framtida bostadsområden betonas.
· Utveckling av en attraktiv bybebyggelse, turism samt utrymmeskrävande

fritidssysselsättningar och företagsverksamhet på landsbygden främjas.
· Ett mångsidigt utbud av bostäder i regionen främjas, det skapas naturliga

roller och profiler för boendezoner som en del av regionens helhet och
den strategiska utvecklingen.

· Högklassig service framhålls som en attraktionsfaktor för området.
· De ändringar som digitaliseringen kommer att medföra i stadsstrukturen

identifieras och det skapas beredskap för dem.
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7.5.3 Näringsliv – ”konkurrenskraft”

Industri, produktion och logistik

· Reserveringar för utbyggnad av hamnarna och industrin i anslutning till
hamnarna samt smidiga transportförbindelser tryggas.

· En utveckling av huvudförbindelserna i nord-sydlig riktning främjas (spår-
trafiken Kouvola–Kotka, riksväg 15/riksväg 26/regionalväg 387).

· Hallas och Hietanens roll både som hamnområden och eventuella områ-
den för stadsutveckling på lång sikt granskas.

· Zoner med industriverksamheter med betydande miljökonsekvenser
anvisas.

· Nya potentiella områden för produktion av förnybar energi i industriell
skala anvisas, beredskap för vindkraftsproduktion bibehålls.

· Olika alternativ för att förverkliga kustbanan undersöks och bedöms med
tanke på både boende och näringsliv.

· Områden i anslutning till vägen E18 utnyttjas för näringslivets behov.
· Utvecklingsmöjligheterna för befintliga och nya landsbygdsnäringar främ-

jas.
· Förutsättningar i fråga om markanvändning skapas så att företagssam-

manslutningar kan utvecklas.

Turism

· Regionens viktigaste turismzoner stöds så att de kan utvecklas och bli
mångsidigare.

· Framtida spetsområden för regionens turism identifieras och utveckling-
en av dem stöds.

· Beredskap skapas för ökat antal turister, och turistprojekt som detta
medför ska främjas.

· De viktigaste utvecklingsobjekten inom skärgårds- och älvturism (ham-
nar, förbindelser, områden) identifieras.

· Utvecklingszoner för turism som stöder landsbygdsnäringar och deras
binäringar anvisas.

· Regionalt betydelsefulla frilufts- och rekreationsförbindelser anvisas.

Stadsutveckling, handel

· I regionutvecklingen stärks rollen och profilen för stadszonernas centrum
(Broby, Kotkaön, Karhula, Fredrikshamns centrum).

· Regionens stadscentrum stärks med stöd av deras egna utgångspunkter,
deras värdefulla särdrag bevaras, förutsättningarna för kollektivtrafik
samt gång- och cykeltrafik förbättras.

· Centrumområdenas livskraft främjas och utbudet av centrumboende
görs mera mångsidigt (tillräckligt tätt och enhetligt, mötes- och evene-
mangsplatser, studiebostäder, hyresbostäder till måttligt pris, service och
funktioner riktade till de unga, högklassigt offentligt rum, experimentellt
byggande, intelligent byggande, samarbete inom social- och hälsovården
och andra förvaltningssektorer).

· Uppkomst av kompetenskoncentrationer i centrumområdena stöds med
beaktande av framtida förändrade behov.

· Zonen Kotkaön–Hovinsaari–Jumalniemi–Karhula granskas som ett viktigt
område för stadsutveckling.

· Hallas och Hietanens roll både som hamnområden och eventuella områ-
den för stadsutveckling på lång sikt granskas.

· Olika alternativ för att förverkliga kustbanan undersöks och bedöms med
tanke på både stadsutveckling och näringsliv.

· Utvecklingsmöjligheterna och möjliga profiler för Vaalimaa, Lankamalmi
och Jumalniemi undersöks.

7.5.4 Områdes- och samhällsstruktur samt hållbara sätt att röra sig
i området

· En positiv områdesutveckling och förutsättningarna för att förverkliga
kustbanan främjas.

· Utveckling av samhällsstrukturen med stöd av strändernas och skärgår-
dens attraktionskraft stöds.
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· Den nuvarande stadszonen och dess centrumområden stärks. En utvidg-
ning av områdena med centrumfunktioner främjas (= zonerna för gång-
och cykeltrafik förstoras).

· Betydelsefulla centrum och servicebyar utanför stadszonen identifieras
och deras livskraft stärks.

· Regionens centralaste kollektivtrafikkorridorer, kollektivtrafikens bytes-
platser och anslutningsparkeringar identifieras och det planeras hur de
ska kunna utvecklas.

· Förutsättningar skapas för effektiv kollektivtrafik genom att nytt boende,
arbetsplatser och service placeras så att de stöder den befintliga sam-
hällsstrukturen och kollektivtrafikens viktigaste knutpunkter.

· Regionalt viktiga trafikförbindelser och deras utvecklingsbehov inklusive
spår- och vattenbusstrafik samt cykling anvisas.

· Framtidens nya former att röra sig identifieras och beredskap skapas för
att planera sådana.

· Blå och grön infrastruktur främjas som en del av stadsstrukturen. Reg-
ionalt betydelsefulla grönområdeshelheter och de viktigaste behoven av
grönförbindelser bevaras och deras nåbarhet främjas. Strandområdenas
nåbarhet främjas.
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8 Generalplan

8.1 Generalplanens karaktär

Generalplanen är en strategisk markanvändningsplan för fem kommuner
(Kotka, Fredrikshamn, Pyttis, Vederlax, Miehikkälä). Generalplanen ska ange
principerna för samhällsstrukturen och områdesanvändningen utgående från
regionens mål. En viktig utgångspunkt för arbetet med generalplanen är den
utvecklingsbild som regionfullmäktige och kommunerna godkände 2012 och
som nu fördjupas och konkretiseras i generalplanearbetet. Generalplanens
målår är 2040, alltså detsamma som i arbetet med regionens utvecklingsbild.

Arbetet med generalplanen har utgått från utvecklingsbilden samt de mål
och utvecklingsmodeller som regionfullmäktige har godkänt och den linjelös-
ning som har godkänts utgående från dem. Ett centralt mål har varit att stöda
regionens strukturomvandling genom planering av markanvändningen så att
det finns ett gemensamt mål för planeringen av markanvändningen och om-
rådets övriga utvecklingsåtgärder.

Generalplanen har utarbetats och den tolkas i skala 1:80 000. För det cen-
trala tätortsområdet har den utarbetats i skala 1:40 000 för att underlätta
läsningen. Generalplanen träder i kraft och överlappar kommunernas delge-
neralplaner. Om det finns motstridigheter i beteckningarna upphäver den
regionala generalplanen en tidigare utarbetad delgeneralplan/generalplan.

I generalplanen har man framför allt eftersträvat flexibilitet, speciellt när det
gäller planbeteckningar som rör näringslivet. På plankartan finns utöver
planbeteckningar med rättsverkan också informativa, profilerande beteck-
ningar som i den här generalplanen inte har rättsverkan.

Den utarbetade generalplanen är till sin karaktär en etappgeneralplan, som
är koncentrerad på de viktigaste frågorna som måste lösas för regionen med
tanke på hur linjelösningen ska förverkligas. Dessa frågor är:

· Principer för boende och service (dragningskraft)
· Principer för näringslivet (konkurrenskraft)

· Industri, logistik och produktion
· Turism
· Stadsutveckling och handel

· Principer för områdes- och samhällsstruktur samt hållbara sätt att röra
sig i området

I generalplanen har man beaktat landskapsplanens styrande verkan och dess
principer följer landskapsplanen. Beträffande de frågor som inte avgörs i
generalplanen förblir landskapsplanen i kraft på generalplaneområdet. Såd-
ana är följande beteckningar för områdesreserveringar:

· M, Jord- och skogsbruksdominerat område
· MY, Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden
· V, Rekreationsområde
· VR, Frilufts- och strövområde
· S, Skyddsområde
· SL, Naturskyddsområde
· SM, Fornminnesområde
· EO, Marktäktsområde
· EOt, Torvproduktionsområde
· EP, Försvarsmaktens område
· ET, Område för samhällsteknisk försörjning
· LL, Område för flygtrafik

Beträffande andra beteckningar avgörs i generalplanen bl.a. inte frågor som
rör stora detaljhandelsenheter eller landskaps- och naturskydd. Arbetsför-
delningen mellan landskapsplanen och generalplanen preciseras då plane-
ringen framskrider (i förslagsskedet).
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Figur  40.  Hur  flexibel  kan  en  generalplan  vara  för  att  ändå  bevara  den  styrande  verkan  i
frågor som är centrala för generalplanens mål?

8.2 Generalplanens strategiska innehåll

Generalplanen preciserar och förverkligar regionens utvecklingsbild 2040
(Kaakon suunta) som regionens kommuner godkände 2012. Utvecklingsbil-
den beskriver kommunernas gemensamma intention beträffande samhälls-
strukturens utvecklingsriktning och principer på lång sikt. Den ”stora bilden”
av regionens områdes- och samhällsstruktur är därmed definierad i samband
med utvecklingsbilden, och utvecklingsbildens riktlinjer är centrala utgångs-
punkter då generalplanen utarbetas.

I utvecklingsbilden konstateras följande om utvecklingen av samhällsstruk-
turen:

”I första hand fastställs den befintliga samhällsstrukturen. Om samhällsstruk-
turen ändå måste utvidgas ska

· utvidgningsområdet förverkligas på ett noggrant övervägt sätt
· utvidgningsområdet ska förverkliga en regional helhet
· på utvidgningsområdet ska förutsättningar för kollektivtrafik skapas.”

I generalplanen har tillväxten i mån av möjlighet i första hand placerats enligt
riktlinjerna i utvecklingsbilden så att den nuvarande samhällsstrukturen för-

tätas och kompletteras. Samtidigt har man velat stärka den blandade stads-
strukturen, som innehåller bostäder, service och arbetsplatser, i cetrumom-
rådena och servicecentren. Målet har varit att främja uppkomst av en männi-
skonära samhällsstruktur, som är ekonomisk, hållbar och stävjar klimatför-
ändringen, genom att planera markanvändningen så att den stöder närser-
vice, gångtrafik, cykling och kollektivtrafik.

I generalplanen eftersträvas en stärkning av olikheterna mellan områdena
och de särdrag som utgör områdets identitet. På så sätt kan man hitta områ-
denas och kommunernas roller och profiler som en del av stadsregionens
mångsidiga helhet och strategiska utveckling. Målet är att Kotka-
Fredrikshamnregionen i fortsättningen ska bestå av särpräglade och därige-
nom på olika sätt attraktiva delområden, som tillsammans bildar en logisk
och livskraftig helhet. Samtidigt utvecklas hela regionens dragningskraft, den
byggda miljöns kvalitet förbättras och miljöfaktorernas ökande betydelse
beaktas i konkurrensen mellan områdena.

För att öka stadsregionens attraktionskraft har man i generalplanelösningen
satsat på att skapa en havsnära stadsmiljö, bl.a. genom att på ett övervägt
och mångsidigt sätt ta strandzonen i bruk. Invånarna erbjuds både en urban
stad vid havet och småskaligt havsnära boende, med bastjänster på nära håll.
Genom planbestämmelser säkerställs att de nya och de förtätade bostads-
områdena kan genomföras som tillräckligt effektiva helheter så att det går
att ordna kollektivtrafik i områdena.

I generalplanen finns angivet utvecklingsbeteckningar för att trygga utbygg-
nadsriktningarna på lång sikt. Genom planbestämmelser har det säkerställts
att de nuvarande tätorternas möjligheter till förtätning och utvidgning ut-
nyttjas innan nya områden tas i användning. Till exempel tillväxten i Kotka,
Fredrikshamn  och  Broby  i  Pyttis  ska  i  första  hand  ske  inom  strukturen.  Då
tätorternas möjligheter till förtätning har utnyttjats skapas på lång sikt också
beredskap för att strukturen kan utvidgas intill den befintliga infrastrukturen
och kollektivtrafikens utvecklingskorridor i öst-västlig riktning.
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Strategin märks i generalplanen också genom klassificeringen av tätortsfunkt-
ionerna. De intensiva områdena för tätortsfunktioner ligger i anslutning till
den centrala utvecklingskorridoren för kollektivtrafik, där det både nu och i
framtiden erbjuds konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik. Tillväxten
styrs till den här zonen med kollektivtrafik samt till servicecentren och när-
heten av dem för att stöda närservicen.

Beträffande näringslivet har utgångspunkten varit att generalplanen ska vara
flexibel samt positivt inställd till förändringar i näringslivet. Nyckelordet är att
”möjliggöra”. Generalplanen ska hålla på lång sikt och endast begränsa det
som exempelvis på grund av miljökonsekvenser är nödvändigt att styra. Ge-
nom generalplanen skapas beredskap för tillräckliga områdesreserveringar
för att öka regionens konkurrenskraft. Dessutom ska generalplanen stöda
synergin mellan aktörer som drar nytta av varandra (placeringslösningar,
företagsparker, utnyttjande av biprodukter m.m.).

Generalplanen möjliggör både utveckling av de nuvarande företagens verk-
samhetsförutsättningar och etablering av nya företag och arbetsplatser i
regionen. Avgörande faktorer för utvecklingen är företags- och arbetsplats-
områdenas storlek (tillräcklig dimensionering för stora företags behov),
mångsidighet (så få begränsningar som möjligt för placering av olika verk-
samheter  och  områden  av  olika  typer)  samt  regional  placering  och  förhål-
lande till annan områdesanvändning. På så sätt skapas möjligheter för en
kvantitativ, kvalitativ och beträffande läget ändamålsenlig företagsverksam-
het. I generalplanen har också anvisats en funktionell profilering av företags-
och arbetsplatsområdena. Profileringen kan senare utnyttjas både i den fort-
satta planeringen och i marknadsföringen av områdena till nya företag.

De betydande tillväxtmål som framförts i näringslivsstrategin och i general-
planens linjelösningar och som möjliggörs genom generalplanen förutsätter
att särskild vikt fästs vid att planen kan genomföras etappvis. I programmet
för genomförande framhålls generalplanens viktigaste förändringsområden
och det presenteras åtgärder som främjar förändringarna samt principerna
för att kunna genomföra planen etappvis.

En viktig del av generalplanen är planbestämmelserna för att förverkliga ge-
neralplanens mål. I planbestämmelserna beskrivs principerna för kvalitativ
utveckling av regionen och dess innehåll. Det strategiska innehållet utgörs
alltså av en helhet bestående av både planbeteckningar (på plankartan) och
planbestämmelser som beskrivs i planbeskrivningen och i programmet för
genomförande.

8.3 Områdes- och samhällsstruktur, hållbara möjligheter
att röra sig i området

8.3.1 Områden för tätortsfunktioner

En ”stor bild” av regionens områdes- och samhällsstruktur har undersökts i
samband med utvecklingsbilden, och generalplanen har inte utarbetats utgå-
ende från de områdesstrukturella utgångspunkterna. Målet är att rikta till-
växten inåt i enlighet med utvecklingsbilden.

I generalplanen har ett tätortsområde enligt landskapsplanen granskats be-
träffande både område och innehåll. Det har varit viktigt att identifiera de-
taljplanerade områden samt områden som är avsedda att detaljplaneras i
framtiden. Detaljplanen som medel betjänar bäst planeringen av en stadslik
miljö. Tätorternas randområden som ska detaljplaneras och de områden som
ska utvecklas för att bli stadslika borde i mån av möjlighet bevaras obe-
byggda så att deras användning sedan avgörs genom en detaljplan.

I generalplanen har landskapsplanens styrande verkan beträffande tätorts-
funktioner preciserats. Brun färg i olika nyanser från mörk till ljus har använts
för att anvisa intensivt område för tätortsfunktioner, område för tätorts-
funktioner och småhusdominerat område. Av dem är intensivt område för
tätortsfunktioner samt område för tätortsfunktioner redan detaljplanerade
eller avsedda att detaljplaneras.
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De mörkbruna områdena för intensiva tätortsfunktioner är avsedda som
område för tätt och högklassigt stadslikt byggande som är baserat på effektiv
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt mångsidig service. På områdena
kan boende samt affärs-, handels-, kontors- och servicelokaler placeras. I
områdets planering ska vikt fästas vid att området ska vara stadslikt och att
stadselement som skapar trivsel ska bevaras och ökas. Beteckningen har
använts utanför områdena för centrumfunktioner. Med beteckningen anvisas
en bandliknande zon intill kollektivtrafikens viktigaste utvecklingskorridor på
avsnitten Kotkaön–Jylppy–Karhula och Mussalo–Karhuvuori–Metsola. Be-
teckningen har dessutom använts bl.a. på områdena Ruissalo, Hovila och
Sunila samt i sydvästra delen av Kotkaön.

Övriga områden som är avsedda att detaljplaneras är angivna med en mel-
lanbrun färg som områden för tätortsfunktioner.  De  här  områdena  är  av-
sedda främst för boende och områden för service som stöder boende, områ-
den för arbetsplatsverksamhet som inte orsakar miljöstörningar samt till
dessa hörande områden för trafik, rekreation och samhällsteknisk försörj-
ning. Nybyggen och kompletteringsbyggande ska till sin karaktär och dimens-
ionering anpassas till omgivningen.

På plankartan har tätortsområdets utvidgningsriktning angetts med en brun
pil. Med beteckningen anges den långsiktiga utvidgningsriktningen för sam-
hällsstrukturen i kollektivtrafikens utvecklingskorridor mellan Karhula och
Fredrikshamns centrum. I princip ska de nuvarande tätorternas möjligheter
till förtätning och utvidgning utnyttjas innan nya områden tas i användning.

Från bostadsområdena på generalplanens områden för tätortsfunktioner ska
förbindelser till större rekreationsområden utanför tätortsstrukturen ordnas.
Vid planering av havsnära områden och områden längs åarna och älvarna ska
en högklassig och genomarbetad helhet eftersträvas. I planeringen ska
strandområdenas nåbarhet främjas.

De områden som inte är avsedda att detaljplaneras är i generalplanen an-
givna som småhusdominerade områden. På områdena kan kompletterande
byggnation  anvisas  –  dock  inte  så  att  tröskeln  för  en  detaljplanering  över-

skrids. I nybyggnation ska särdragen och olikheterna i regionens olika typer
av zoner för boende stärkas.

De befintliga områdena för industri-, logistik- och hamnverksamhet i Hieta-
nen och Halla är anvisade som reservområden för bostadsbyggande.

I samband med beredningen av generalplanen gjordes en utredning om reg-
ionens energistyrkor och -utgångspunkter. Hur de här synpunkterna har be-
aktats i förhållande till tätortsfunktionerna har bedömts i samband med be-
redningen av generalplanen. Bedömningen finns som bilaga till beskrivningen
och innehåller de centrala resultaten av ovannämnda utredning.

8.3.2 Trafiknät

I generalplanen anges huvudtrafiknätet i Kotka-Fredrikshamnregionen: mo-
torväg, riksväg/stamväg, riksväg med två körbanor, regionalväg/huvudgata
och förbindelseväg/matarled. Riksväg 15, Hyväntuulentie och Merituulentie
är anvisade som riksväg med två körbanor, kräver betydande förbättring.
Vid förbättringen ska det beaktas vilken betydelse vägen har för trafiken,
trafiksäkerheten för olika användargrupper, markanvändningen samt miljön.
Planskilda korsningar är angivna med en egen objektbeteckning. Beträffande
spårtrafiken anges stambana, riktgivande stambana och bibana i planen.  I
generalplanen anges dessutom eftersträvat nät för cykling samt förbindelse-
behov för gång- och cykeltrafik och vägtrafik.

Kustbanan

I samband med generalplaneringen har den ungefärliga sträckningen för
kustbanan, som finns utmärkt i landskapsplanen, utanför tätortsstrukturen
mellan Pyttis kyrkby och Fredrikshamn, lyfts upp. Som en del av beredningen
av generalplanen gjordes en utredning för att bedöma kustbanans trafik-
mässiga betydelse och möjligheter att överväga banans sträckning på nytt så
att banan och dess potentiella stationer också ska betjäna regionens mar-
kanvändning. De viktigaste resultaten av utredningen är:
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· Planering av banförbindelsen enbart som en snabb förbindelse för per-
sontrafik skulle minska dess roll som regional förbindelse för persontrafik
och speciellt godstrafik.

· En sträckning enligt nuvarande landskapsplan är bra för internationell
snabb persontrafik, men den är ett ganska teoretiskt alternativ om den
bara ska byggas för snabb persontrafik och godstrafik.

· Med en enda sträckning får man inte bästa möjliga kombinerbarhet för
fjärrtrafik, godstrafik och tätortståg.

· Med tanke på regionen (nåbarhet, stadsstruktur) skulle den mest ända-
målsenliga sträckningen vara vid södra kanten av motorvägskorridoren,
varvid den regionala huvudstationen och bytesplatsen blir i Huuma.
Kostnaderna för det här alternativet ligger ungefär i mitten bland de un-
dersökta alternativen.

· En sträckning vid södra kanten av motorvägskorridoren skulle möjliggöra
hållplatser för tätortstågtrafik i Pyttis, Broby, Jumalniemi, Karhula, Otsola
och Fredrikshamn (Sopenvuoriområdet).

I generalplanen har anvisats både en sträckning för kustbanan i enlighet med
landskapsplanen och ett preliminärt undersökt alternativ/parallell sträck-
ning för stambanan, men den kräver tilläggsutredningar. Den alternativa
sträckningen är baserad på slutsatserna i utredningen av kustbanan. I gene-
ralplanen anges dessutom som informativa beteckningar potentiella platser
för stationer och hållplatser och därigenom bansträckningens koppling till
regionens markanvändning. Kotkaön, Huuma, Jumalniemi, Karhula är poten-
tiella nya och/eller sinsemellan alternativa tågstationer som har undersökts
noggrannare i utredningen. I generalplanen har det dessutom anvisats po-
tentiella tåghållplatser vid den valda bansträckningen. Dessa är Pyttis kyrkby,
Broby, Otsola samt Sopenvuori i Fredrikshamn. Dessa har inte granskats se-
parat i banutredningen.

Utredningen om kustbanan finns som bilaga till generalplanebeskrivningen.

8.3.3 Kollektivtrafik

I generalplanen finns angivet en central utvecklingskorridor för kollektivtra-
fik på avsnitten Kotkaön–Jylppy–Karhula och Kotkaön–Karhuvuori–Metsola.
De här korridorerna för kollektivtrafik erbjuder redan nu attraktiv kollektiv-
trafik med konkurrenskraftig servicenivå. I den noggrannare planeringen ska
bevarad servicenivå samt ytterligare förstärkning av korridoren för kollektiv-
trafik stödas. Som fortsättning på föregående beteckning har det anvisats
utvecklingskorridorer för kollektivtrafik på avsnitten Karhuvuori–Mussalo,
Karhula–Sunila, Kyminlinna–Broby och Karhula–Fredrikshamns centrum. På
de här avsnitten finns redan nu kollektivtrafik på basservicenivå. Bevarad
servicenivå och ytterligare stärkning ska stödas i den noggrannare planering-
en.

I generalplanen anges behov av förbindelse för kollektivtrafik på avsnittet
Kotkaön–Halla–Sunila–Karhula–Kaukola–Pihkoo.

Fjärrtrafikens hållplatser har i generalplanen klassificerats i två kategorier:
busstation/resecentrum och hållplats i fjärrtrafiken. Busstation-
er/resecentrum (= terminaler för fjärrtrafiken) finns på Kotkaön, i Karhula
och i Fredrikshamn. Om kustbanan byggs kommer den och dess eventuella
station beroende på platsen att skapa förutsättningar för ett nytt resecent-
rum-HUB. Till exempel området Kyminlinna–Huuma kunde bli en viktig kors-
ningsplats för banan Kotka–Kouvola, banan Helsingfors–Kotka–S:t Petersburg
och busstrafiken.

Regionalt viktiga hållplatser/anslutningsområden för fjärrtrafiken har anvi-
sats i Sutela, Metsola och Rantahaka i Kotka, Broby och kyrkbyn i Pyttis,
Summa (eller Lankamalmi) i Fredrikshamn och Vaalimaa i Vederlax. Fjärrtra-
fikens bashållplatser har inte anvisats i generalplanen (är inga regionalt bety-
delsefulla utvecklingsobjekt).

Beträffande spårtrafiken finns i generalplanen anvisat stambana, stambana
som kräver betydande förbättring (Kotkaön–Kouvola) och bibana. Dessutom
anvisas i enlighet med landskapsplanen en riktgivande sträckning för stam-
banan från Helsingforshållet till en plats söder om Kymmene station, spårtra-
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fikens behov av förbindelse från Sopenvuori mot nordost samt ovannämnda
alternativa/parallella sträckning för stambanan, som kräver tilläggsutred-
ningar (Pyttis kyrkby–Sopenvuori). Tätortstågtrafikens stationer och hållplat-
ser är utmärkta i generalplanen som informativa beteckningar och klassifice-
rade i två kategorier. Tågstation finns anvisad i Kotka hamn och tåghållplat-
ser vid Kotka järnvägsstation, Paimenportti, Kyminlinna, Kymmene och Ta-
vastila. Enligt planlösningen ska det i framtiden på Kotkaön finnas endast en
terminal för järnvägstrafik som utvecklingssatsningarna ska koncentreras på,
vilket innebär att servicen koncentreras dit.

I samband med generalplanearbetet har en eventuell flyttning av lokaltrafik-
terminalen till Stamhamnen diskuterats, men detta har inte ansetts vara
förnuftigt, eftersom platsen för en terminal och trafikregleringarna i Stam-
hamnen är svåra (ökar körtiden för lokaltrafikens bussar med 5–7 minuter,
vilket stör en 60 minuters runda betydligt).

8.3.4 Promenad och cykling

I generalplanen har regionalt betydelsefulla friluftsleder för cykling och fot-
vandring anvisats. Som regionala vardagscykelrutter har man anvisat huvud-
lederna för cykling, som gör det möjligt att snabbt, direkt, obehindrat och
säkert cykla till arbete, studier och skola samt för att uträtta ärenden. Rut-
terna ska i fråga om kvalitet (om förhållandena möjliggör det) vara av högre
klass när det gäller riktning, ledens tvärsnitt och avskiljning samt skyltning
jämfört med rutter av lägre nivå. Speciellt i städernas centrum satsar man på
högklassiga miljöer för gång- och cykeltrafik.

Som regionala leder för långfärdscykling har man anvisat cykelförbindelser
som är viktiga med tanke på turism och rekreation. I ruttplaneringen har man
beaktat riktlinjerna för rutter avsedda för långfärdscykling utarbetade av
Cursor Oy 2016 (Kaakon retkipyöräilyreittilinjaukset) samt landskapsplanens
landskapsöverskridande cykelrutter.

Som regionala rutter för fotvandring och terrängcykling har man anvisat
regionalt viktiga leder för fotvandring och terrängcykling utanför områdena

för tätortsfunktioner. I ruttplaneringen har man beaktat Cursor Oy:s planer
för  rutter  som  lämpar  sig  för  terrängcykling  och  vandringsleder  från  2014
(projekt för att utveckla turistleder i Kymmenedalen) samt landskapsplanens
landskapsöverskridande fotvandringsleder.

8.3.5 Förbindelsebehov

I generalplanen anvisas beteckningar för förbindelsebehov för vägtrafik,
gång- och cykeltrafik och vattentrafik på sådana avsnitt för vilka det inte finns
tillräckliga utredningar eller planer för hur de ska genomföras eller deras
sträckning. Förbindelsebehov för vägtrafiken har anvisats på avsnitten
Kotkaön–Halla, Kurittula–Laajakoskentie, Pihkoo–Koivula, Metsola–Hietanen,
Hietanen–Pyötinen (Sunila hamn) och Heinlax–Regionalväg 170. Förbindel-
sebehov för gång- och cykeltrafik har anvisats på avsnitten Kotkaön–
Hovinsaari, Hovinsaari–Jumalniemi, Kotkaön–Halla, Jylppy–Jumalniemi, Ju-
malniemi–Sunila, Saviniemi–Salmenvirrantie och Kyminlinna–Siikakoski.

I generalplanen har anvisats förbindelsebehov för sjötrafik genom Hietanens
hamnområde så att Hietanen i framtiden blir en ö igen.

8.3.6 Grönt nätverk

Det regionala viktigaste gröna nätverket har anvisats med beteckningen
grön-, rekreations- eller strövområde utan rättsverkan. Området består hu-
vudsakligen av delar av ett grönt nätverk som ska bevaras i nuvarande eller
liknande skick. I generalplanebeteckningen har man beaktat landskapspla-
nens rekreationsområden och behov av grönförbindelser.

I den strategiska generalplanen betonas det gröna nätverkets betydelse för
struktureringen av staden och utnyttjandet av grönområdena (grönområde-
nas tillräcklighet, kvalitet och placering för olika användargruppers behov). I
rekommendationerna fästs också vikt vid följande synvinklar:
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· Bevarande av naturvärdena: splittring av grönområdena ska förhindras,
tillräckligt breda gröna korridorer ska bevaras, styrning av var man kan
röra sig

· Grönområden som en del av kulturmiljön: Kulturhistoriskt betydelsefulla
grönområdeshelheter ska bevaras och deras värden tryggas

Utgångspunkten var ursprungligen att det gröna närverk som anges i gene-
ralplanen skulle vara en överlappande beteckning med rättsverkan. Den här
principen avstod man dock ifrån under beredningen av generalplanen, ef-
tersom arbetsfördelningen mellan landskapsplan och generalplan, den sty-
rande verkan och tolkning som planer av olika nivåer innebär skulle ha kun-
nat bli oklar och svår att tillämpa i praktiska situationer.

8.4 Centrumområden och stadsutveckling

Områdena för centrumfunktioner anges på plankartan med mörkröd färg.
Sådana är områdena Kotkaön, Fredrikshamns centrum och Karhula, som är
avsedda som områden med stadslik byggnation. Områdenas främsta funkt-
ioner är handel och kommersiell service, offentlig service och förvaltning,
mångsidigt boende som passar i ett centrum, arbetsplatsfunktioner som inte
orsakar miljöstörningar, turism samt därtill hörande trafik, rekreation och
samhällsteknisk försörjning. Övriga planbestämmelser på områdena för cent-
rumfunktioner omfattar bl.a. handel, placering av service och stadsbilden. En
del av planbestämmelserna gäller endast områdena för centrumfunktioner
på Kotkaön och i Fredrikshamn.

På områdena för centrumfunktioner har inga profilerande beteckningar angi-
vits. Centrumområdena utvecklas som mångsidiga och blandade områden,
och målen och styrningsbehovet för dem framgår av planbestämmelserna.

8.5 Boende och service

Utöver centrumområdena anvisar generalplanen också områden som ska
utvecklas som servicecentrum och servicebyar. Dessutom har betydande, nya
bostadsområden anvisats med en egen beteckning i planen.

Servicecentren (P-1) är avsedda som områden som ska bebyggas tätt. Deras
främsta funktioner är service och förvaltning som betjänar boendet, byggnat-
ion som lämpar sig för centrets karaktär och miljö, arbetsplatsfunktioner som
inte orsakar miljöstörningar samt därtill hörande trafik, rekreation och sam-
hällsteknisk försörjning. Med beteckningen har följande centrumområden
anvisats: i Kotka Hovila, Hovinsaari, Karhuvuori, Kaukola–Pihkoo, Metsola,
Mussalo och Sunila, i Fredrikshamn Husula, Neuvoton, Poitsila, Ruissalo,
Tallinmäki–Vilniemi och Uusi-Summa, i Pyttis kyrkbyn och Broby, i Miehikkälä
kyrkbyn samt i Vederlax Virojoki.

I servicebyarna (P-2) finns  offentlig  och/eller  privat  service.  I  planering  och
byggande ska betydelsen av områdenas särdrag betonas och byggandet ska
styras till traditionella byggplatser där de stöder servicen och befintliga struk-
turer. Med beteckningen har följande byar anvisats: i Kotka Huruksela och
Ylänummi-Tavastila, i Fredrikshamn Kannusjärvi, Metsäkylä, och Pyhältö, i
Pyttis Hirvikoski, Svartbäck, Spjutsundet och Fagerö, i Miehikkälä Muurikkala,
Suur-Miehikkälä och Pitkäkoski samt i Vederlax Vederlax kyrkby, Klamila och
Ravijoki. Även andra byar av lokal betydelse i regionen kan utvecklas till ser-
vicebyar.

Bostadsområden som är nya /ska förtätas (A-1) som anvisas i generalplanen
har i enlighet med generalplanens mål sin tyngdpunkt på havsmiljön och
områdena längs åar och älvar och de utnyttjar den nuvarande samhällsstruk-
turen. De nya bostadsområdena stöder utvecklingen av samhällsstrukturen
med hjälp av strändernas och skärgårdens dragningskraft, vilket anses vara
en särskild potential för regionen. Bostadsområden som är nya/ska förtätas
har märkts ut på följande områden: i Kotka Hevossaari, Hovinsaari, Itäranta,
Jumalniemi, Karhulanniemi, Katariina, Otsola, Perävarppi, Pirosenvuori,
Tiiliruukki, Räski och Vähäniemi, i Fredrikshamn Ajuksenkallio, Ruotsinkylä,
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Ristiniemi, Tervasaari och Vilniemi, i Pyttis kyrkbyn, Heinlax, Ahvenniemi,
Peltolanmäki och Stensnäs samt i Vederlax Pajulahti. Områdena är avsedda
att detaljplaneras.

På de småhusdominerade områdena som är utmärkta i generalplanen ska
nya  byggplatser  ha  en  storlek  på  minst  2  000  m2. Byggplatsens storlek och
läge fastställs i samband med bygglovsförfarandet.

8.6 Näringsliv

8.6.1 Industri, logistik, produktion och hamnar

Områden för industri, logistik, utrymmeskrävande arbetsplats- och hamn-
verksamhet har märkts ut med grå färg i generalplanen. Med den här be-
teckningen anges hamn- och kajområden, områden för lager och terminaler i
anslutning till hamnverksamhet samt områden avsedda för industri, logistik
och godstrafik. På områdena får också placeras arbetsplatsfunktioner som är
utrymmeskrävande eller ger upphov till tung trafik. Särskild vikt ska fästas vid
att den lokala industrimiljön och dess byggnadshistoriska särdrag bevaras.

I avgränsningen av områdena för industri, logistik, utrymmeskrävande ar-
betsplats- och hamnverksamhet har man beaktat de befintliga områdena och
deras utvidgningsbehov, nya potentiella områden, blandning av funktioner
och hur genomförandet kan ske i etapper. Styrning och begränsningar beträf-
fande industri, logistik, produktion och hamnar (verksamhetens miljökonse-
kvenser) har preciserats med överlappande beteckningar med rättsverkan:
industri- och lagerområde (T), områden för industriverksamheter med bety-
dande miljökonsekvenser (TT), industriområde där miljön ställer särskilda
krav på verksamhetens art (TY) samt hamnområde (LS). På grund av plane-
ringens generella karaktär och blandningen av funktioner är det inte ända-
målsenligt att ange exakt hur stort område objektbeteckningarna gäller.

Beteckningar för industri- och lagerområde (T) har angetts på följande om-
råden: i Kotka Korkeakoski, Sunila och Heinsuo, i Fredrikshamn Mäkelän-
kangas och Sopenvuori och i Vederlax Vaahterikonkangas.

Områden för industriverksamheter med betydande miljökonsekvenser (TT)
har anvisats i Fredrikshamn i hamnområdet och Summanlahti, i Kotka i
Mussalo, i Pyttis i Kumpula och i Vederlax i Oravakorpi.

Industriområden där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art (TY)
är i Kotka Hietanen och Karhula industripark samt i Pyttis Stockforsområdet.

Beteckningar för hamnområde (LS) finns angivet på de nuvarande områdena
för hamnverksamhet i Kotka i Mussalo, Stamhamnen, Hietanen, Halla och
Sunila samt i Fredrikshamns hamn.

Vattenområden som lämpar sig för vattenbruk (W-1) har anvisats på de
befintliga anläggningsplatserna i Ängviksfjärden och Stenbrottet i Pyttis samt
Puuluodot, Tuuholmi, Halsholmi och Hailiniemi i Vederlax.

På plankartan anges också profilerande, informativa objektbeteckningar som
saknar rättsverkan. Området utanför Ruissaari i Vederlax är utmärkt som
område som lämpar sig för vattenbruk. Industri-, logistik-, produktions- och
hamnverksamhet har profilerats med följande informativa beteckningar:
containerterminalområde (Mussalo och Palokangas), område för torr-
och/eller vätskebulkterminal (Mussalo, Fredrikshamns oljehamn och Sunila),
roro-terminalområde (Hietanen, Stamhamnen och Palokangas), lolo-terminal
(Halla och Lakulahti), område för datacentralsverksamhet (Mäkelänkangas,
Korkeakoski, Mussalo, Abborrfors, Pernoonkoski, Suutari, Karhulanpuisto och
Summanlahti), område för verksamhet inom bioekonomi och cirkulär eko-
nomi (Vaahterikonkangas, Heinsuo, Korkeakoski, Pyötinen och Kotkaön),
område för samhällsteknisk försörjning (Mussalo och Hillo), energiprodukt-
ionsområde (Korkeakoski och Hovinsaari) och område för produktion av sole-
nergi (Mäkelänkangas, Mussalo, Summanlahti och Hietanen).

Områden för vindkraftverk är angivna i planen med den överlappande be-
teckningen tv. Områdena reserveras som område för vindkraftverk jämsides
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med sitt huvudsakliga användningsändamål. Energiproduktion ska ske så att
områdets huvudsakliga användningsändamål inte oskäligt försvåras. Som tv-
områden finns anvisat Nälkäsuo i Kotka och Hallimajankangas i Miehikkälä
samt Hulkkiankangas på gränsen mellan Fredrikshamn och Miehikkälä. Dess-
utom har områden för vindkraftsproduktion anvisats med profilerande, in-
formativa objektbeteckningar. Sådana är de befintliga vindkraftsområdena i
Vehkaluoto i Kotka samt i Fredrikshamn hamnen, Lakulahti, Summanlahti och
Mäkelänkangas samt potentiella vindkraftsområden i Kotka i Mäyrämäki, i
Fredrikshamn Harvajanniemi, Korkeuskalliot och Kyynänmäki, i Pyttis
Pörtnor, Svartbäck, Stråka och Valkiajärvensuo samt i Vederlax området
Oravakorpi-Vaahterikko.

I samband med beredningen av generalplanen gjordes en utredning om reg-
ionens energistyrkor och -utgångspunkter. På basis av utredningen har man
försökt fördjupa energisynvinkeln när det gäller industriområden, bl.a. med
tanke på energilösningar för verksamhet kring datacentraler samt tillver-
kande industri. Som bilaga till generalplanebeskrivningen finns en samman-
ställning av hur energifrågorna har beaktats beträffande industrin, inklusive
de centrala resultaten av ovannämnda utredning i denna fråga.

I de konsultationsgrupper för näringslivet som ordnades i början av general-
planeprocessen kom det dessutom tydligt fram önskemål om att frågor som
rör markanvändningen ska bearbetas och fördjupas i fråga om företagslivet. I
synnerhet basindustrin och logistiken skulle behöva djupare resonemang om
vilka funktioner som i framtiden borde tillåtas och möjliggöras kring de verk-
samheter som redan finns. Bl.a. följande frågor diskuterades: Vad förutsätter
utvecklingen i biobranschen och hurudana industriella symbioser borde man
bereda sig på i framtiden? Vilka funktioner kunde ha nytta av varandra?
Dessutom fanns ett behov av att bedöma de preliminära behov av områdes-
reserveringar som det beslutats om från företagens synvinkel och deras för-
hållande till den omgivande markanvändningen.

Resultaten av företagsintervjuer har utnyttjats då generalplanen har utarbe-
tats. Vid intervjuerna fick man också mycket sådan tilläggsinformation som

kan utnyttjas i samband med den fortsatta planeringen av områdena och i
marknadsföringen.

Figur 41. Hamnen HaminaKotka består av flera olika delar: Fredrikshamn (i figuren), Halla,
Hietanen, Södra Hietanen, Stamhamnen, Mussalo, Sunila och privata kajer. Hamnen i Fred-
rikshamn är specialiserad på transport av bulklast såsom transport, lagring och hantering av
virke och flytande material samt projektlaster. Hietanen är koncentrerat på biltransporter,
roro1-trafik och torrbulktransporter. I Stamhamnen förekommer sporadisk godstrafik och
eventuellt i framtiden också passagerartrafik. I Mussalo hamn finns container-, bulklast- och
vätsketerminaler samt ett stort logistikområde. Bildkälla: HaminaKotka Satama Oy, Päijät-
Hämeen Ilmakuvapalvelu.

De befintliga områdena för industri-, logistik- och hamnfunktioner i Hietanen
och Halla är anvisade som reservområden för bostadsbyggande. Långsiktiga
utvidgningsriktningar/-områden för industri, logistik och utrymmeskrävande
arbetsplatsverksamhet finns anvisade med gråa pil- och rasterbeteckningar.
Skyddszonerna för  anläggningar  enligt  det  s.k.  Seveso  II-direktivet  finns  ut-
märkta i planen. För markanvändningsplaner som rör området ska utlåtande
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av det regionala räddningsverket, Säkerhets- och kemikalieverket TUKES och
miljömyndigheterna begäras.

8.6.2 Turism och rekreation

Regionalt betydelsefulla och vidsträckta spetsobjekt för turismen i framti-
den har angetts med gul färg i generalplanen. Med den beteckningen anges
vidsträckta och mångsidiga områden för turistservice och semesteranlägg-
ningar som är regionalt betydelsefulla eller ska utvecklas till sådana. I den
noggrannare planeringen ska man beakta att verksamheterna ska anpassas
till omgivningen och behövlig samhällsteknisk försörjning ska ordnas. Sådana
turistområden är Versomalmen och Mäntyniemi i Pyttis, Rankö och Kym-
meneborg i Kotka samt Hurppu i Vederlax.

Andra regionalt betydelsefulla framtida spetsobjekt inom turismen är anvi-
sade med objektbeteckningen RM-1. Med den beteckningen anges
mångsidiga områden för turistservice och semesteranläggningar som är reg-
ionalt betydelsefulla eller ska utvecklas till sådana. I den noggrannare plane-
ringen ska man beakta att verksamheterna ska anpassas till omgivningen och
behövlig samhällsteknisk försörjning ska ordnas. RM-1-objekt är i Fredriks-
hamn Pitkäthiekat Camping och Rakin-Kotka, i Kotka Langinkoski, Pernoon-
kosket, Santalahti och Varissaari, i Miehikkälä Salpamuseet, i Pyttis Fagerö
och Sirius Sport Resort samt i Vederlax utbildningscentret Harjun
oppimiskeskus.

Andra regionalt betydelsefulla turistmål är anvisade med objektbeteckning-
en RM-2. Med den beteckningen anges områden för turistservice och seme-
steranläggningar som är regionalt betydelsefulla eller ska utvecklas till såd-
ana. I den noggrannare planeringen ska man beakta att verksamheterna ska
anpassas till omgivningen och behövlig samhällsteknisk försörjning ska ord-
nas. RM-2-objekt är i Fredrikshamn Aarholma, Tammio fiskarby och Vimpa-
saari, i Kotka semesteranläggningen Aholan lomalaidun, Aspö, Karhusaari,
Kirkonmaa turistmål, Kirkonmaa kasernområde, Kukouri, Kultaankoski, Kym-
mene flygfält, Ollinkari och Tynnyrkari, i Miehikkälä kurscentret Lapjärven
kurssikeskus, Savanjärvi-Valkjärviområdet och Syväjärvi-Ratalahtiområdet, i

Pyttis Abborrfors, Hattari semesterby, Hirvikoski, Hästslätten, Kartanonportti,
Spjutsundet, Mokra, områdena med rastkafé vid riksväg 7, Stockfors träslipe-
riområde och Valkmusa samt i Vederlax Bunkermuseet, Järvisaari, Klamila
och Vaalimaa camping.

Med objektbeteckningen V anges regionalt betydelsefulla rekreations- och
naturturistmål. I den noggrannare planeringen ska man beakta att verksam-
heterna ska anpassas till omgivningen och behövlig samhällsteknisk försörj-
ning ska ordnas. V-objekt är i Fredrikshamn Heinälammit, Kukio, Kuorsalo,
Majasaari, Metsäluoto, öarna Ulko- och Sisä-Nuokko, Ulko-Tammio och Veh-
kaluoto, i Kotka Ahvionkoski, Honkala friluftscenter, Huruksela, Kaarniemi,
Katariina havspark, Lehmäsaari, Mussalo, Pitkäluto, Sapokka och Vuorisaari, i
Pyttis Koivuviikki, Kuussaari, Limalahti, Långön, Svartviran, Ristisaari,
Skitunäs, Skitunäsudden och Stråka sluss samt i Vederlax Arktika, Lintulahti,
Majaniemi och Suuri-Pisi.

Regionalt betydelsefulla hamnar för förbindelsebåtar och båtar (LV-1) finns
angivna på följande platser: i Kotka Kuutsalo (Mullinkylä), Aspö, Kirkonmaa
(västra bryggan) och Kuusinen samt i Pyttis Fagerö.

Regionalt betydelsefulla båthamnar med god servicenivå (LV-2) är i Fredrik-
shamn Tervasaari, i Kotka Stamhamnen, udden Katariina, Rankö och Sa-
pokka, i Pyttis Spjutsundet och i Vederlax Klamila.

Andra regionalt betydelsefulla båthamnar (LV-3)  är  i  Fredrikshamn  Ma-
jasaari och Tammio, i Kotka Itäranta, Karhulanniemi, Kirkonmaa coh Leh-
mäsaari, i Pyttis Lököre, Mäntyniemi, kyrkbyn, Päkinkallio och Nätiudden
samt i Vederlax Hurppu.

På grund av planeringens generella karaktär är det inte ändamålsenligt att
ange exakt hur stort område objektbeteckningarna gäller.

I generalplanen finns med egna planbeteckningar anvisat Valkmusa och Östra
Finska vikens nationalparker, Kotka nationalstadspark samt vidsträckta ut-
vecklingsområden för turism och rekreation (zoner) utanför centrumom-
rådena.
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Som regionala paddlingsleder finns angivet landskapsplanens paddlingsleder
som i någon mån har reviderats. I Pyttis finns angivet behov av förbindelse
för snöskoterled.

På plankartan anges också profilerande, informativa objektbeteckningar som
saknar rättsverkan. Rekreations- och turistområden har profilerats med föl-
jande informativa beteckningar: rekreations- / naturturismområde, för vars
användning skyddsvärdena ställer begränsningar (Valkmusa nationalpark,
Langinkoski naturskyddsområde, Kirkkojärvi naturstig, Miehikkälä urskog och
Lupinlahti), fisketurismområde (Korkeakoski, Langinkoski, Siikakoski), passa-
gerarhamn (Stamhamnen) samt flygfälts- / småflygfältsområde (Kymmene
flygfält, Pyttis småflygfält).

I generalplanen har områden som är viktiga med tanke på vårdandet av
kulturmiljön eller landskapet anvisats med en beteckning som saknar rätts-
verkan. I dem ingår landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är vär-
defulla på både riksnivå och landskapsnivå. Beteckningarna finns angivna
utanför områdena med centrumfunktioner för att visa områdeshelhet-
er/objekt som är betydelsefulla med tanke på regionens dragningskraft. På
dessa områden måste man i den noggrannare planeringen och vid byggande
beakta landskapsområdet/kulturmiljön som en helhet, dess särdrag och ka-
raktär. Bevarande och nyanvändning av områdets gamla byggnadsbestånd
ska främjas. Eventuell nybyggnation och andra ändringar ska anpassas till
kulturmiljöns speciella karaktär och särdrag. På området får inte vidtas åt-
gärder som minskar den betydelsefulla områdeshelhetens värde med tanke
på kulturlandskap, historia och stadsbild.

Beteckningar som har att göra med landskapets värdefulla områden är base-
rade på etapplandskapsplanerna, där principen för deras klassifice-
ring/gruppering (t.ex. av värde på riksnivå/landskapsnivå) har varierat. Ut-
redningarna om landskapsområdena har också preciserats under åren. Det
skulle krävas tilläggsutredningar för att kunna ange beteckningarna med
rättsverkan i generalplanen. Även om landskapets värdefulla områden anges
utan rättsverkan framhåller de dock särdrag och attraktionsfaktorer i olika

delar av regionen samt behovet att bevara och beakta dem i den noggrann-
nare planeringen.

8.6.3 Handel och arbetsplatser

För Vaalimaaområdet gäller område för gränsservice och -handel (orange
färg) som finns angivet i generalplanen. Området är reserverat för logistiska
och kommersiella behov av utveckling av gränsområdets funktioner. I  övrigt
placeras handelsfunktionerna på generalplanens områden för industri, lo-
gistik, utrymmeskrävande arbetsplatsområden och områden för hamnverk-
samhet samt på områden för tätortsfunktioner (mörkbrunt och mellanbrunt).

Handelns dimensionering och placeringen av stora detaljhandelsenheter har
avgjorts i landskapsplanen. Stora detaljhandelsenheter kan placeras på land-
skapsplanens C-områden (Kotkaön, Karhula, Fredrikshamns centrum), på
kma-områden (Jumalniemi och Lankamalmi), på km-områden (Broby och
Sutela), på KMt-områden (Jylppy och Keltakallio) samt på kma-r-områden
(Vaalimaa).

I generalplanen har det inte ansetts nödvändigt att ändra eller precisera lös-
ningarna i landskapsplanen beträffande handeln. Landskapsplanen förblir i
kraft till denna del och generalplanen har ingen rättsverkan beträffande han-
del.

På plankartan finns det dock utmärkt profilerande, informativa objektbe-
teckningar som rör handel (område för utrymmeskrävande handel, område
för stora detaljhandelsenheter).

Områden för utrymmeskrävande arbetsplatsfunktioner har märkts ut med
grå färg i generalplanen. Med samma beteckning anges också hamn- och
kajområden, områden för lager och terminaler i anslutning till hamnverk-
samhet samt områden avsedda för industri, logistik och godstrafik.

Styrningen av arbetsplatsfunktioner har preciserats med de överlappande
beteckningarna TP-1, TP-2, TP-3, TP-4 och TP-5 som har rättsverkan. På grund



STRATEGISK GENERALPLAN FÖR KOTKA–FREDRIKSHAMNREGIONEN
72

av planeringens generella karaktär och blandningen av funktioner är det inte
ändamålsenligt att ange exakt hur stort område objektbeteckningarna gäller.

TP-1-områdena är reserverade för utrymmeskrävande arbetsplats- och lager-
funktioner som ger upphov till tung trafik (i Kotka Ristinkallio–Keltakallio och
Mussalo, i Fredrikshamn Hillo, i Vederlax Vaalimaa och i Miehikkälä Muurik-
kala). TP-2-områdena är reserverade för mångsidiga arbetsplatsfunktioner,
handel, förvaltning och service (god nåbarhet med kollektivtrafik). Sådana
områden är i Kotka Jylppy, Malminki och Jumalniemi, i Fredrikshamn
Lankamalmi och i Pyttis Malmsmossen, kyrkbyn och Prästkärret. TP-3-
området (Vaalimaa) är likartat som TP-2-områdena, men eftersom det ligger
utanför kollektivtrafikkorridorerna är det avskilt som en egen klass. TP-4-
områdena är reserverade för småindustri (i Kotka Hakamäki och Keltakalli, i
Fredrikshamn Haanvuori, Salmenkylä, Hevoshaka och Summa samt i Miehik-
kälä Muurikkala). På Haruområdet i Fredrikshamn har det anvisats ett reser-
vområde för arbetsplatsfunktioner TP-5.

På plankartan anges också profilerande, informativa objektbeteckningar som
saknar rättsverkan. Arbetsplatsfunktionerna har profilerats med följande
informativa beteckningar: kompetenskoncentration i social- och hälsovårds-
branschen (Centralsjukhus, Fredrikshamns sjukhus), kompetenskoncentration
i naturresursbranschen (utbildningscentret Harjun oppimiskeskus) och kom-
petenskoncentration i båtbranschen (Kukkalahti).

Figur 42. Vaalimaa gränsövergång. Huvudbyggnaden vid Vaalimaa gränsövergång byggdes
1996 och den byggdes ut 2005–2006. År 1999 byggdes en genomlysningsanläggning för
långtradare. Senare har den uppdaterats för att motsvara dagens tekniska krav. Separering-
en av tung trafik och persontrafik blev färdig i december 2014, och samtidigt togs ett system
för förhandsbokning av gränspasseringstid för tung trafik i bruk. År 2014 körde drygt 1,4
miljoner fordon och 3,08 miljoner passagerare via gränsövergången i Vaalimaa. Bildkälla och
publiceringstillstånd: Tullen.
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9 Generalplanens förhållande till planens mål (linjelösning)

LINJELÖSNING HUR FÖRVERKLIGAR UTKASTET TILL GENERALPLAN
LINJELÖSNINGEN?

ALLMÄNNA PRINCIPER SOM STYR GENERALPLANERINGEN I KOTKA–FREDRIKSHAMNREGIONEN (S.K. GENOMSYRANDE TE-
MAN)
En positiv utveckling och förnyelse av stadsregionen främjas genom prioritering av det
som är till fördel för regionen som helhet.  Den regionala konkurrenskraften ökas, stöd
riktas till att skapa ny kultur och proaktiv utveckling samt att förnya regionens image,
profil och identitet. Målinriktningen ökas liksom anspänningen för att utmana de be-
fintliga tänkesätten och verksamhetsmodellerna.
· Regionens dragningskraft utvecklas. Beredskap skapas för en ökning av invånaran-

talet med cirka 35 000 personer, alltså ett totalt invånarantal på cirka 120 000 per-
soner till 2040.

· Regionens konkurrenskraft förbättras. Beredskap skapas för en ökning av antalet
arbetsplatser med cirka 25 000 personer, alltså ett totalt antal arbetsplatser på
cirka 55 000 till 2040.

Det  viktigaste  målet  för  Kotka–Fredrikshamnregionens näringsmarknadsföring är att
öka områdets dragningskraft och locka nya företag, experter och investeringar. Gene-
ralplanen gör att regionens resurser kan sammanföras och främjar en diskussion om
centrala frågor å ena sidan med tanke på processens växelverkan och det regionala
beslutsfattandet, å andra sidan via utnyttjandet av regionens läge och produktionen av
innehåll.

Näringslivsstrategin drar upp riktlinjer för näringspolitiken och uppmanar både den
offentliga sektorns och den privata sektorns aktörer till närmare samarbete än tidigare
för att skapa nya arbetsplatser och tillväxt. Visionen i näringslivsstrategin till 2025 kan
sammanfattas i två ord - förnyelse och dragningskraft. Generalplanen ska i fråga om
områdesanvändning konkretisera och förverkliga regionens näringsstrategi.

Näringsstrategin innehåller ambitiösa riktlinjer för tillväxtmålen: fram till 2025 borde
regionen ha  totalt  40  000  arbetsplatser  och  100  000  invånare.  Det  här  innebär  en  ök-
ning med 8 000 nya arbetsplatser och drygt 10 000 nya invånare jämfört med nuläget. I
generalplanen granskas talen jämsides med den utveckling som skett och tillväxttalen
enligt landskapsplanen som utgångspunkter för planeringen. De lösningar som present-
eras i generalplanen ska stöda regionens strukturomvandling och vända den nuvarande
utvecklingstrenden genom att möjliggöra en utveckling av stadsregionen i den riktning
som dras upp i regionens mål. På detta sätt vill man ge generalplanen en positiv karak-
tär och roll som stöder utvecklingen i stadsregionens utveckling.

Det planeras hur områdes- och samhällsstrukturen kan förverkligas etappvis. Man
kommer överens om uppföljning och mätare.

De betydande mål för befolkningsökningen som framförts i näringslivsstrategin och i
linjelösningen förutsätter att särskild vikt fästs vid att planen kan förverkligas etappvis.
Genom indelningen i etapper säkerställs stadsregionens dragningskraft och åtgärder för
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att öka regionens konkurrenskraft vidtas, också i det fall att befolkningsökningen är
långsammare än vad som eftersträvas. Prioriteringen av åtgärder för markanvändning-
en och trafiken planeras noggrannare i förslagsskedet. Det är väsentligt att exempelvis
åtgärderna för att utveckla kollektivtrafiken planeras så att de stöder åtgärderna inom
markanvändningen – och tvärtom.

Speciellt i den stadslika zonen kan nya öppningar i markanvändningen samtidigt i olika
riktningar i strid med målen stärka en utveckling mot större spridning av strukturen, om
tillväxten är långsammare än väntat och områdena förverkligas ofullständigt. För att
hålla ihop strukturen krävs en disciplinerad och målmedveten regional markpolitik och
att den genomförs i etapper för att centrala projekt med tanke på att öka stadsregion-
ens dragningskraft (attraktiva havsnära bostadsområden, förbättrad kollektivtrafik,
stärkta centrumområden m.m.) ska kunna förverkligas.

Koncentrering på frågor som motsvarar generalplanens mål och är av betydelse för
regionen och på frågor som är viktiga för kommunernas samarbete och som måste
lösas. Man avgör val och planerar arbetsfördelningen och hur man ska samarbeta till-
sammans med landskapsplanläggningen.

En utgångspunkt för arbetet med generalplanen är att frågor som är viktiga för region-
en ska lösas. Regionalt viktiga frågor finns uppräknade i generalplanens mål och de har
lyfts fram som centralt innehåll i utvecklingsmodellerna och i linjelösningen. General-
planens viktigaste innehåll är indelat på följande sätt enligt de viktigaste helheterna:
· Principer som betjänar boende och service
· Principer som berör näringslivet

· Industri, logistik och produktion
· Turism
· Handel

· Principer för områdes- och samhällsstrukturen, stadsutvecklingen och hållbara sätt
att röra sig i området

Den regionala generalplanen bereds som en etappgeneralplan, varvid man kan koncen-
trera sig på de frågor som är viktigast för regionens konkurrenskraft och dragningskraft.

Kärnfrågor i generalplanen är att:
· Utnyttja den befintliga strukturen
· Förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik
· Säkra tillräckliga områdesreserveringar för näringslivet, speciellt när det gäller

näringsgrenar som är viktiga för regionen
· Utveckla centrumområdena
· Skapa mångsidigare boendelösningar
· Utnyttja miljöerna nära havet samt vid åarna och älvarna

Det utarbetas ett ”utvecklingsunderlag” som är flexibelt men målmedvetet i  fråga om I generalplanen har man använt en innovativ betecknings- och bestämmelseteknik,
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innehåll och framställningssätt. Det ska innehålla långsiktiga riktlinjer för regionens
utveckling. Planen ska hålla på lång sikt, men samtidigt ska den kunna anpassas till
snabba förändringar i verksamhetsmiljön.

speciellt när det gäller näringslivet. Beteckningarna för områdesreserveringar för indu-
stri, logistik, hamn och produktion har kombinerats för att möjliggöra mångsidig an-
vändning av industriområdena och för att funktioner som har nytta av varandra ska
kunna vara belägna nära varandra. I stället för att hålla funktionerna åtskilda stöder
man alltså en blandning av olika funktioner (t.ex. hamnberoende industri/hamn, av-
fallshantering/bioekonomi, industri/servicecentrum, industri/utrymmeskrävande han-
del). Då funktioner i industriell skala blandas beaktar man verksamhetens miljökonse-
kvenser och de begränsningar som det medför. Hit hör också generalplanens rättsver-
kan och generalplanens bestämmelser.

Områden anvisade för näringsverksamhet är profilerade i generalplanen. Målet har
varit att anvisa tillräckligt med attraktiva och mångsidiga förläggningsplatser för olika
typer av industri- och företagsverksamhet. Profileringsbeteckningarna har inte rättsver-
kan, utan de är till sin karaktär beteckningar som skapar möjligheter. Profilerna har
diskuterats speciellt med tanke på förnybar energiproduktion i industriell skala.

I generalplanen har man eftersträvat ett nytt sätt att generalplanera, i fråga om presen-
tationssätt och innehåll, så att i synnerhet näringslivets mål beaktas. Generalplanen är
utarbetad för att skapa möjligheter, dock så att den inte förlorar sin styrande verkan
när det gäller frågor som på grund av exempelvis utvecklingen av stadsstrukturen eller
miljökonsekvenserna kräver bundenhet och styrande verkan.

BOENDE OCH SERVICE – ”DRAGNINGSKRAFT”
Framtidens konkurrenskraftiga bostadsområden anvisas, och då utnyttjas närheten till
havet och områdena längs åar och älvar som en särskild potential.

En central tanke i generalplanen har varit att rikta tillväxten ”inåt” och att förtäta och
förenhetliga strukturen genom intensiva områden för tätortsfunktioner. Strukturen
utvidgas efter övervägande och då försöker man genom nya öppningar utnyttja den
styrka som regionens lägesfaktorer utgör för att öka dragningskraften (t.ex. havsnära
läge).

Regionens servicecentrum och bostadsområden som stöder dem anvisas. I generalplanen har anvisats områden för centrumfunktioner, servicecentrum och ser-
vicebyar samt bostadsområden som stöder dem.

Det anges områden för tätorts- och centrumfunktioner som ska förtätas/utvidgas och
som stöder sig på ett hållbart trafiksystem.

I generalplanen har Kotkaön, Fredrikshamns centrum och Karhulaområdet anvisats som
områden för centrumfunktioner. Områdena är avsedda som områden för tät, stadslik
byggnation med goda kollektivtrafikförbindelser. Områdena för centrumfunktioner är
den s.k. fotgängarstadens kärnområde vars storlek man har försökt öka i generalplanen
utan att försämra områdeseffektiviteten.

I generalplanen har avgränsningarna av områdena för tätortsfunktioner enligt land-
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skapsplanen i mån av möjlighet preciserats både områdesmässigt och i fråga om inne-
hållet. I generalplanen har det anvisats områden för tätortsfunktioner som ska detalj-
planeras samt småhusdominerade områden som inte är avsedda att detaljplaneras.
Från områdena för tätortsfunktioner har man dessutom avskilt intensiva områden för
tätortsfunktioner vilkas utveckling är speciellt starkt kopplad till utvecklingen av kollek-
tivtrafiken.

Centrumområdenas betydelse som framtida bostadsområden betonas. I generalplanen har Kotkaöns centrum, Fredrikshamns centrum och Karhulaområdet
anvisats som områden för centrumfunktioner. Områdena är avsedda som områden för
stadslik byggnation där en blandad markanvändning eftersträvas. I generalplanen har
man beaktat behovet av att producera nya, attraktiva bostäder, speciellt för unga ex-
perter. Nya boendeformer, t.ex. gemensamt boende kommer att byggas i centrumom-
rådena för att på så sätt öka det mångformiga boendet i regionen, förbättra regionens
dragningskraft speciellt från de ungas synvinkel samt göra centrumområdena och
stadskulturen mera levande. I planbestämmelserna för områden med centrumfunkt-
ioner har man beaktat behovet av att öka centrumboendet i regionen. Planen innehål-
ler bestämmelser för regionens stadscentrum (Kotkaön och Fredrikshamns centrum)
om boende, bl.a.:
· Regionens stadscentrumområden stärks och deras värdefulla särdrag bevaras. I

den noggrannare planeringen av området ska särskild vikt fästas vid att centrum-
områdenas livskraft och dragningskraft ska ökas och centrumområdena ska utveck-
las som bostadsområden.

· Bostadsutbudets mångformighet/mångsidighet ska ökas med beaktande av olika
boendegrupper (bl.a. hyresboende, studieboende).

· I planeringen ska man säkerställa att strukturen är tillräckligt enhetlig och tät för
att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.

· Innovationer i anslutning till boende och annan byggnation ska i mån av möjlighet
stödas genom ökat experimentellt byggande samt intelligent byggande som flexi-
belt kan omvandlas enligt nya behov.

Utveckling av en attraktiv bybebyggelse, turism samt utrymmeskrävande fritidssyssel-
sättningar och företagsverksamhet på landsbygden främjas.

I generalplanen har byarnas kärnområden med omgivning anvisats som s.k. servicebyar
(P-2):
Som servicebyar i generalplanen klassificeras de byar där det vid tidpunkten för plan-
läggningen fanns tillgång till offentlig och/eller privat service och som därför är av reg-
ional betydelse när det gäller att ordna service och servicenät. Servicebyarna och deras
näromgivning kan anses vara särskilt lämpliga som byggnadsområden för landsbygds-
boende.

På generalplaneområdet finns också andra viktiga byar som till sin karaktär för närva-
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rande är närmast bosättningsbyar men som kan utvecklas till servicebyar. Alla  byar  i
regionen är av betydelse som en del av landsbygdsmiljön och områdets kulturhistoria
samt för att erbjuda alternativ till stadsboende.

Byområdena och deras omgivningar har i regel inte detaljplanerats och det är inte me-
ningen att de ska detaljplaneras. I anslutning till byarna och på de småhusdominerade
bostadsområdena kan kompletterande byggnation anvisas – dock inte så att tröskeln
för detaljplanering överskrids.

Allmän planeringspraxis till exempel på byområdena bygger i hög grad på kvantitativ
analys (byggnationens mängd och stamfastighetsgranskning, byggplatsens storlek,
zoner där man kan röra sig och avståndszoner, nåbarhet, tillgång på service m.m.). Ett
sådant tänkande är dåligt lämpat för planering av landsbygdsområden och byar, ef-
tersom det lätt leder till konflikter med landskapsmässiga värden och kulturmiljövär-
den. I planeringen och vid byggande ska betydelsen av områdenas särdrag framhållas
så att byområdenas dragningskraft bevaras. Frånsett Svartbäck i Pyttis, Pyhältö i Fred-
rikshamn och Muurikkala och Pitkäkoski i Miehikkälä ligger alla servicebyar på värde-
fulla områden i fråga om landskap och/eller byggd kulturmiljö. Områdenas särdrag ska
bevaras och områdenas olikheter stärkas. Nybyggnation ska i fråga om karaktär och
dimensionering noggrant anpassas till det omgivande byggnadsbeståndet samt land-
skaps- och bybilden.

I alla byar ska ny bosättning styras till traditionella byggplatser så att de stöder service
och befintliga strukturer. Målet är att skapa förutsättningar för att bevara och utveckla
handel och annan service samt att ordna gemensamma vattentjänster.

Ett mångsidigt utbud av bostäder i regionen främjas, det skapas naturliga roller och
profiler för boendezoner som en del av regionens helhet och den strategiska utveckl-
ingen.

Generalplanens mål är att bevara områdenas särdrag och stärka områdenas olikheter. I
generalplanen har man försökt hitta områden med olika utgångspunkter och identifiera
deras särdrag och betydelse för utvecklingen av stadsregionen. Till exempel områdena
för tätortsfunktioner är klassificerade, och riktlinjer för hur de ska utvecklas har utarbe-
tats. Regionens centrumnät har disponerats och centrumområdena klassificerats i tre
grupper med olika planeringsprinciper. På landsbygden innebär brytningstiden inom
landsbygdsnäringarna samt nybyggnationen på landsbygden/i byarna utan anknytning
till landsbygdsnäringar en förändring i den traditionella fastighetsindelningen och land-
skapsbilden på landsbygden. I generalplanen har man identifierat de värdefullaste de-
larna av landsbygdsmiljön där man speciellt måste fästa vikt vid att områdenas identitet
bevaras.

Högklassig service framhålls som en attraktionsfaktor för området. I generalplanen har Kotkaöns centrum, Fredrikshamns centrum och Karhulaområdet
anvisats som områden för centrumfunktioner, som är avsedda som områden för stads-
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lik byggnation, där de främsta funktionerna är bl.a. handel och kommersiell service
samt offentlig service och förvaltning. I utvecklingen av den kommersiella servicestruk-
turen på området ska centrumorienterade specialaffärer, centrumorienterad kommer-
siell service samt dagligvaruaffärer gynnas. I det kommersiella kärncentrum/centrum
ska en koncentration av service eftersträvas så att avstånden mellan serviceställena är
så korta som möjligt och så att servicen lätt kan nås.

Ett mål i generalplanen är att förbättra den byggda miljöns kvalitet, speciellt beträf-
fande offentliga rum och offentlig service. Bestämmelsen har speciellt anknytning till
utvecklingen av områden för centrumfunktioner. I områdets planering ska vikt fästas
vid att området ska vara stadslikt och att stadselement som skapar trivsel ska bevaras
och ökas.

Nya bostadsområden ska anläggas som tillräckligt effektiva helheter så att det går att
ordna både service och kollektivtrafik i områdena.

De ändringar som digitaliseringen kommer att medföra i stadsstrukturen identifieras
och det skapas beredskap för dem.

Speciellt på områdena för centrumfunktioner ska man i mån av möjlighet stöda Inno-
vationer i anslutning till boende, arbetsplatser och annan byggnation genom ökat expe-
rimentellt byggande samt intelligent byggande som flexibelt kan omvandlas enligt nya
behov. Uppkomsten av kompetenskoncentrationer på områdena för centrumfunktion-
er främjas också (bl.a. Xamks campus i Stamhamnen, yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu). I generalplanen har man beaktat möjligheterna med intelligent
trafik, vilket man i planeringen av markanvändningen kan förstå betyder att hållbara
och intelligenta möjligheter att röra sig i området ska främjas och möjliggöras.

NÄRINGSLIV – ”KONKURRENSKRAFT”
INDUSTRI, LOGISTIK, PRODUKTION
Reserveringar för utbyggnad av hamnarna och industrin i anslutning till hamnarna samt
smidiga transportförbindelser tryggas.

I generalplanen har anvisats en typ av beteckning för en områdesreservering för
mångsidiga områden för industri, logistik, utrymmeskrävande arbetsplats- och/eller
hamnfunktioner. I beteckningen för områdesreservering har det gjorts möjligt att pla-
cera  aktörer  som  drar  nytta  av  varandra  på  samma  område  –  områdesbehoven  för
hamnar, hamnbunden industri, lager, terminaler, logistik, arbetsplatsfunktioner och
hamntrafik har alltså inte specificerats i generalplanen utan de kan beroende på sina
behov placeras inom samma områdesreservering. I generalplanen har hamnfunktion-
ernas behov av utvidgning beaktats.

En utveckling av huvudförbindelserna i nord-sydlig riktning främjas (spårtrafiken Kou-
vola–Kotka, riksväg 15/riksväg 26/regionalväg 387).

Med beteckningen väg som kräver betydlig förbättring har förbättringsbehovet på
riksväg 15 angivits. Vid förbättring av vägen ska det beaktas vilken betydelse vägen har
för trafiken, trafiksäkerheten för olika användargrupper, markanvändningen samt mil-
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jön. I de allmänna bestämmelserna har andra huvudförbindelsers eventuella utveckl-
ingsbehov beaktats på följande sätt:
Behovet av förbättring av enhetliga väg- och banavsnitt som är viktiga för landskapets
samhällsstruktur och möjligheterna att röra sig och sköta transporter ska utredas och
eventuella förbättringsåtgärder anges.
Banan Kotka–Kouvola anges som stambana med betydande behov av förbättring.

Hallas och Hietanens roll både som hamnområden och eventuella områden för stadsut-
veckling på lång sikt granskas.

Halla och Hietanen är i enlighet med sitt nuvarande användningsändamål anvisade som
område för industri, logistik eller hamnfunktioner. På lång sikt, eventuellt efter gene-
ralplanens målår, kan områdena frigöras för annan användning, och därför är de i gene-
ralplanen anvisade som reservområden för bostadsbyggnation. Utgångspunkten är att
områdena fortsättningsvis används som industri- och hamnområden så länge som så-
dant behov finns. Då områdena frigörs erbjuder de dock betydande möjligheter med
tanke på stadsstrukturen. Områdena ligger centralt i förhållande till centrumfunktion-
erna och stadskärnan. För att ordna trafikförbindelser finns det nya möjligheter både
lokalt och regionalt. Utvecklingen av de havsnära områdena för stadslikt boende, re-
kreation och som fritidsområden ökar den regionala betydelsen och dragningskraften
för stadsregionens största centrumområden.

Zoner med industriverksamheter med betydande miljökonsekvenser anvisas. I generalplanen har det anvisats industri- och lagerområden som är reserverade för
industriverksamhet som orsakar miljöstörningar (T) och industriverksamhet med bety-
dande miljökonsekvenser (TT). Dessutom innehåller generalplanen en konsulteringszon
för anläggningar som motsvarar direktivet 96/82/EG, alltså det s.k. Seveso II-direktivet.
För markanvändningsplaner som rör området ska utlåtande av det regionala räddnings-
verket, Säkerhets- och kemikalieverket TUKES och miljömyndigheterna begäras.

Nya potentiella områden för produktion av förnybar energi i industriell skala anvisas,
beredskap för vindkraftsproduktion bibehålls.

I generalplanen har det anvisats beteckningar för områdesreservering för områden för
industri, logistik, utrymmeskrävande arbetsplatser och/eller hamnfunktioner. Särskild
vikt har fästs vid områden för produktion av förnybar energi. I generalplanen har det
genom en informativ beteckning utan rättsverkan anvisats (profilerings)områden som
är särskilt lämpade för bl.a. verksamhet inom bioekonomi och cirkulär ekonomi samt
produktion av solenergi och vindkraft. Dessutom bevaras beredskapen för vindkrafts-
produktion.

Olika alternativ för att förverkliga kustbanan undersöks och bedöms med tanke på både
boende och näringsliv.

För kustbanan och dess eventuella stationsplatser har det gjorts en separat utredning
som har beaktats då generalplanen har utarbetats.

Områden i anslutning till vägen E18 utnyttjas för näringslivets behov. Som utvidgningsriktningar eller -områden för industri, logistik och utrymmeskrävande
arbetsplatsfunktioner på lång sikt (industrins s.k. ”megasajter”) har man anvisat områ-
det norr om Rantahaka, området norr om Ristinkallio i Kotka, utvidgning av området på
gränsen mellan Pyttis och Kotka mot Kotkahållet, Leluområdet i Fredrikshamn och Saa-
rasjärviområdet i Vederlax.
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Utvecklingsmöjligheterna för befintliga och nya landsbygdsnäringar främjas. Till landsbygdsnäringarna räknas åtminstone följande branscher höra:
· virkestillverkning
· skogsbruks- och skogsförbättringsarbeten
· jordbruk inklusive vidareförädling av produkter som huvudsakligen har producerats

på gården, förberedelse för saluföring och försäljning
· packerier för grönsaker och andra primärprodukter, där ägarföretagens produkter

förbereds för saluföring och lagras
· frilandsodling av grönsaker, bär och specialväxter på gårdsbruk
· avelshönsgårdar och uppfödningsanläggningar för fjäderfä
· biodling
· fiskodlingsanläggningar
· ridstall, ridskolor och hobbystall
· travstall
· husdjursgårdar och husdjursparker
· jordbruksrelaterade forskningsinstitut (privata)
· smådjurshem
· maskin- och andra entreprenadtjänster
· landsbygdsturism
· plockning och insamling av skogsbär, -svamp och andra naturprodukter

Generalplanen utarbetas som en etappgeneralplan och frågor som rör jord- och skogs-
bruksdominerade området hör i  regel inte till  de frågor som ska avgöras i  en general-
plan. I generalplanen tangeras dock landsbygdsnäringar till den del som det är fråga om
energiproduktion, turism och boende samt frågor om landskap och kulturmiljö samt
annat som rör regionens särdrag och dragningskraft. Till denna del beaktar generalpla-
nen på regional nivå landsbygdsnäringar och landsbygdsboende som en styrka och
resurs för regionen och eftersträvar att bevara och stärka faktorer som har en positiv
inverkan på landsbygdsnäringarna.

I Kotka–Fredrikshamnregionen finns flera trafikanter, skogs- och schaktningsföretag
(skogsmaskinsföretag), transportföretag (virke och flis, mjölk, sten och grus m.m.),
brytnings- och stenindustriverksamhet, fiskodlingsverksamhet samt planer på ölbryg-
geri och mälteri. I en regional generalplan är avsikten att stöda näringar i den omfatt-
ning som det går att med planen styra markanvändning som har anknytning till ifråga-
varande verksamheter.

Exempel på beteckningar med rättsverkan som har anvisats i generalplanen och som
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kan ha anknytande bestämmelser som stöder landsbygdsnäringar:
· Servicebyar
· Vattenområden som lämpar sig för vattenbruk
· Område för vindkraftverk: Energiproduktion ska ske så att områdets huvudsakliga

användningsändamål inte oskäligt försvåras.
· Område för turistservice
· Område för rekreation och naturturism
· Utvecklingsområde för turism och rekreation
· Småhusdominerat område / Område som inte är avsett att detaljplaneras
· Område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården

Förutsättningar i fråga om markanvändning skapas så att företagssammanslutningar
kan utvecklas.

I generalplanen har anvisats en beteckningstyp för en områdesreservering för
mångsidiga områden för industri, logistik, utrymmeskrävande arbetsplats- och/eller
hamnfunktioner. I beteckningen för områdesreservering har det gjorts möjligt att pla-
cera  aktörer  som  drar  nytta  av  varandra  på  samma  område  –  områdesbehoven  för
hamnar, hamnbunden industri, lager, terminaler, logistik, arbetsplatsfunktioner och
hamntrafik har alltså inte specificerats i generalplanen utan de kan beroende på sina
behov placeras inom samma områdesreservering, vilket i fråga om markanvändningen
skapar förutsättningar att utveckla företagssammanslutningar.

TURISM
Regionens viktigaste turismzoner stöds så att de kan utvecklas och bli mångsidigare. I generalplanen anvisas förutom centrumområden också mera vidsträckta utvecklings-

områden för turism och rekreation utanför Abborrfors–Pyttis kyrkby, Kotkaön och Fred-
rikshamn. I dem ingår områden i den inre skärgården ända till gränsen av Östra Finska
vikens nationalpark. Dessutom har områden anvisats på området Virojoki–Vaalimaa
och Hurppu samt i Miehikkälä. Framtida spetsobjekt för turismen i regionen har också
identifierats och anvisats med olika beteckningar.

Framtida spetsområden för regionens turism identifieras och utvecklingen av dem
stöds.

I generalplanen har man identifierat och anvisat regionalt viktiga spetsområden
och -objekt för turism eller områden och objekt som kan utvecklas till sådan nivå:
Kymmeneborg, Rankö turistområde, Versomalmen, Mäntyniemi, Hurppu semester- och
turistområde samt Rakin Kotka, Pitkäthiekat, Fort Elisabeth, Santalahti, Pernoonkosket,
Salpamuseet, Sirius Sport Resort, Fagerö turistområde, utbildningscentret Harjun
oppimiskeskus samt Langinkoski. Objekten och områdena har planbestämmelser som
stöder utvecklingen. Dessutom har turismsynpunkten tagits upp i planbestämmelserna
som rör städernas centrumområden.

I samband med utvecklingsmodellen identifierades jämsides med/utöver ovannämnda
också följande betydelsefulla turismhelheter som har beaktats i generalplanen med
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särskilda beteckningar och/eller bestämmelser:
· Valkmusa nationalpark
· Östra Finska vikens nationalpark
· Kymmene älv och Kymmene älvdal
· Kotka nationalstadspark
· Kotkaön och Stamhamnen
· Fredrikshamns gamla stad och befästning
· Pyttis kyrkby - Abborrfors (+ bruksområde)
· Mogenpört–Versö–Fagerö–Ristisaari
· Siriusområdet
· Kirkonmaa-Rankö
· Hurppuområdet
· Omgivningen vid Salpalinjen
· Vaalimaaområdet

Beredskap skapas för ökat antal turister, och turistprojekt som detta medför ska främ-
jas.

På regional nivå har man identifierat och anvisat viktiga turistmål och främjat deras
utveckling genom markanvändningsmetoder.

De viktigaste utvecklingsobjekten inom skärgårds- och älvturism (hamnar, förbindelser,
områden) identifieras.

I generalplanen anvisas turisthamn, regionalt viktiga båthamnar, hamnar för förbindel-
sebåtar och båthamnar i anslutning till dem, fartygsfarleder, båtfarleder, regionala
paddlingsleder samt förbindelsebehov för vattentrafik. Dessutom har områden för
turistservice och rekreation i anslutning till dem anvisats.

Utvecklingszoner för turism som stöder landsbygdsnäringar och dess binäringar anvisas. I generalplanen har anvisats mera vidsträckta utvecklingsområden för turism och re-
kreation utanför Abborrfors–Pyttis kyrkby, Kotkaön och Fredrikshamn. I dem ingår
områden i den inre skärgården ända till gränsen av Östra Finska vikens nationalpark.
Dessutom har områden anvisats på området Virojoki–Vaalimaa och Hurppu samt i
Miehikkälä. Framtida spetsobjekt för turismen i regionen har också identifierats och
anvisats med olika beteckningar.

Regionalt betydelsefulla frilufts- och rekreationsförbindelser anvisas. I generalplanen har anvisats regionala rutter för vardagscykling, rutter för långfärdscyk-
ling, vandrings- och terrängcykelleder, paddlingsleder och båtfarleder.

STADSUTVECKLING, HANDEL
I regionutvecklingen stärks rollen och profilen för stadszonernas centrum (Broby,
Kotkaön, Karhula, Fredrikshamns centrum).
Regionens stadscentrum (Kotka, Fredrikshamn) stärks med stöd av deras egna utgångs-
punkter, deras värdefulla särdrag bevaras, förutsättningarna för kollektivtrafik samt
gång- och cykeltrafik förbättras.
Centrumområdenas livskraft främjas och utbudet av centrumboende görs mera
mångsidigt (tillräckligt tätt och enhetligt, mötes- och evenemangsplatser, studiebostä-

I generalplanen har man anvisat område för centrumfunktioner på Kotkaön, i Karhula
och i Fredrikshamn. Utvecklingen av områden för centrumfunktioner stöds med hjälp
av mångsidiga planbestämmelser genom att vikt fästs vid bl.a. blandad stadsstruktur,
mångsidigt boende, centrumorienterad service, korta avstånd mellan olika typer av
service (fotgängarstad),  trivsel och den byggda miljöns kvalitet.  För Kotkaön och Fred-
rikshamn gäller dessutom särskilda bestämmelser beträffande centrumområdenas
värdefulla särdrag, olika befolkningsgruppers behov, placering av kompetenskoncent-
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der, hyresbostäder till måttligt pris, service och funktioner riktade till de unga, högklas-
siga offentliga rum, experimentellt byggande, intelligent byggande, samarbete inom
social- och hälsovården och andra förvaltningssektorer).
Uppkomst av kompetenskoncentrationer i centrumområdena stöds med beaktande av
framtida förändrade behov.

rationer och byggnation som smidigt kan ändras enligt förändrade behov. Broby anges
som servicecentrum som ska utvecklas som ett tätt och mångformigt byggnationsom-
råde.

Zonen Kotkaön–Hovinsaari–Jumalniemi–Karhula granskas som ett viktigt område för
stadsutveckling.

I generalplanen är områdena huvudsakligen områden för centrumfunktioner och inten-
siva tätortsfunktioner vid kollektivtrafikens centrala utvecklingskorridor och med
många mål för stadsutvecklingen. Sådana är utöver utvecklingen av centrum- och tä-
tortsområdet bl.a.
· behov av förbindelse för kollektivtrafik på avsnittet Kotkaön–Halla–Sunila–

Karhula–Kaukola-Pihkoo.
· terminalområden för kollektivtrafik och principer för utveckling av hållplatser
· utveckling av banavsnittet Kotka–Kouvola, kustbanans sträckning och potentiella

stationsområden
· beteckningar  för  behov  av  förbindelse  för  vägtrafik,  gång-  och  cykeltrafik  samt

vattentrafik
Hallas och Hietanens roll både som hamnområden och eventuella områden för stadsut-
veckling på lång sikt granskas.

Utgångspunkten är att områdena fortsättningsvis används som industri- och hamnom-
råden så länge som sådant behov finns. Då områdena frigörs erbjuder de dock bety-
dande möjligheter med tanke på stadsstrukturen. Områdena ligger centralt i förhål-
lande till centrumfunktionerna och stadskärnan. För att ordna trafikförbindelser finns
det nya möjligheter både lokalt och regionalt. Utvecklingen av de havsnära områdena
för stadslikt boende, rekreation och som fritidsområden ökar den regionala betydelsen
och dragningskraften i stadsregionens största centrum.

Olika alternativ för att förverkliga kustbanan undersöks och bedöms med tanke på både
stadsutvecklingen och näringslivet.

För kustbanan och dess eventuella stationsplatser har det gjorts en separat utredning
som har beaktats då generalplanen har utarbetats.

Utvecklingsmöjligheterna och möjliga profiler för Vaalimaa, Lankamalmi och Jumalni-
emi undersöks.

Handelns dimensionering och placeringen av stora detaljhandelsenheter har avgjorts i
landskapsplanen. Stora detaljhandelsenheter kan placeras på landskapsplanens C-
områden (Kotkaön, Karhula, Fredrikshamns centrum), på kma-områden (Jumalniemi
och Lankamalmi), på km-områden (Broby och Sutela), på KMt-områden (Jylppy och
Keltakallio) samt på kma-r-områden (Vaalimaa). I generalplanen har det inte ansetts
nödvändigt att ändra och precisera lösningarna i landskapsplanen beträffande handeln.
Landskapsplanen förblir i kraft till denna del och generalplanen har ingen rättsverkan
beträffande handel. På plankartan finns det dock utmärkt profilerande, informativa
objektbeteckningar som rör handeln (område för utrymmeskrävande handel, område
för stora detaljhandelsenheter).

OMRÅDES- OCH SAMHÄLLSSTRUKTUR SAMT HÅLLBARA MÖJLIGHETER ATT RÖRA SIG I OMRÅDET
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En positiv områdesutveckling och förutsättningarna för att förverkliga kustbanan främ-
jas.

För kustbanan och dess eventuella stationsplatser har det gjorts en separat utredning
som har beaktats då generalplanen har utarbetats.

Utveckling av samhällsstrukturen med stöd av strändernas och skärgårdens attraktions-
kraft stöds.

I  generalplanen skapas möjlighet för en havsnära stadsmiljö och att utnyttja älvsträn-
derna genom att strandzonen och öarna tas i bruk på ett övervägt och mångsidigt sätt.
Kotka–Fredrikshamns stadsregion har en havsbetonad karaktär som man har försökt
stöda genom att i generalplanen anvisa nya havsnära boendemiljöer och att staden kan
byggas ut på stränderna. Närheten till havet är ett unikt trumfkort som det är skäl att
framhålla exempelvis i offentliga stadslokaler och vid friluftslederna. De regionalt vik-
tiga båthamnarnas utvecklingsmöjligheter tryggas. I den noggrannare planeringen ska
strandområdenas nåbarhet främjas. Invånarna erbjuds både en urban stad vid havet
och småskaligt havsnära boende, med bastjänster på nära avstånd.

Den nuvarande stadszonen och dess centrumområden stärks. En utvidgning av områ-
dena med centrumfunktioner främjas (= zonen för gång- och cykeltrafik förstoras).
Förutsättningar skapas för effektiv kollektivtrafik genom att nytt boende, arbetsplatser
och service placeras så att de stöder den befintliga samhällsstrukturen och kollektivtra-
fikens viktigaste knutpunkter.

I den strategiska generalplanen ligger huvudvikten på stadszonen, dit regionens tillväxt
i första hand styrs. Idén är att öka stadszonens attraktiva boende- och arbetsplatsmil-
jöer, förtäta markanvändningen i stadskärnan samt utnyttja stadsregionens havsnära
karaktär. Stadskärnan kompletteras och förstoras i både Kotka och Fredrikshamn, om-
rådena kring centrum förtätas och förnyas, nya havsnära områden öppnas för byggnat-
ion. Tillväxten ska ske i huvudsak inom den befintliga strukturen, det skapas en tät
stadsstruktur som möjliggör mångsidig närservice som det är lätt att nå. Servicen ut-
vecklas speciellt i centrumområdena. Service kan också placeras vid kollektivtrafikens
korridorer, i servicecentren och i handelskoncentrationer. Genom utveckling av mar-
kanvändningen eftersträvas en fotgängarstad med blandad service och korta avstånd
samt en växande kollektivtrafikstad mellan servicecentren. Kollektivtrafiksystemet
baseras på busslinjer samt regional buss- och tågtrafik.

Betydelsefulla centrum och servicebyar utanför stadszonen identifieras och deras livs-
kraft stärks.

I generalplanen har man klassificerat och anvisat centrum och servicebyar utanför
stadszonen samt angett principer för hur de ska planeras.

Regionalt viktiga trafikförbindelser och deras utvecklingsbehov inklusive spår- och vat-
tenbusstrafik samt cykling anvisas. Regionens centralaste kollektivtrafikkorridorer,
kollektivtrafikens bytesplatser och anslutningsparkeringar identifieras och det planeras
hur de kan utvecklas.

I generalplanen anvisas en central utvecklingskorridor för kollektivtrafiken, som redan
nu erbjuder attraktiv kollektivtrafik med konkurrenskraftig servicenivå. Dessutom har
det anvisats en korridor för kollektivtrafik där kollektivtrafik av främst basservicenivå
erbjuds. I den noggrannare planeringen ska bevarad servicenivå samt ytterligare för-
stärkning av korridoren för kollektivtrafik stödas. I generalplanen har det också anvisats
ett intensivt område för tätortsfunktioner som är avsett som område för tätt och hög-
klassigt stadslikt byggande som är baserat på effektiv kollektivtrafik, gång- och cykeltra-
fik samt mångsidig service.

Framtidens nya former att röra sig i området identifieras och beredskap skapas för att
planera sådana.

Sätten att röra sig i området förändras till följd av urbaniseringen och det söks alterna-
tiv till privatbilismen i den täta stadsstrukturen. I planeringen av markanvändningen
innebär intelligent trafik att främja och möjliggöra speciellt hållbara och intelligenta
sätt att röra sig, bl.a. att göra det mera attraktivt att använda kollektivtrafik samt att gå
till fots och cykla (fördelaktigt med kollektivtrafik, t.ex. körfiler för kollektivtrafik och
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tillräckligt med utrymme för deras behov), fungerande anslutningstrafik och smidiga
resekedjor, utrymmesreserveringar för parkering och att röra sig till knutpunkterna
m.m. I generalplanen har man beaktat (framtidens) hållbara sätt att röra sig, bl.a. ge-
nom förtätad markanvändning intill de viktigaste korridorerna för kollektivtrafik. Också
kollektivtrafikens regionala knutpunkter (trafikhubar) har identifierats och det har
skapats förutsättningar för utveckling av markanvändningen omkring dem. För områ-
desutvecklingen är det betydelsefullt att sträckningen för en eventuell kustbana dras
upp och stationsplatserna planeras så att de är så ändamålsenligt placerade som möj-
ligt i stadsstrukturen. I samband med generalplaneringen har det också skissats upp
visioner längre in i framtiden och man har funderat på möjligheterna med en Hyper-
loopbana, då regionen ska utvecklas som en del av Helsingfors och Stockholms gemen-
samma ekonomiområde.

Blå och grön infrastruktur främjas som en del av stadsstrukturen. Regionalt betydelse-
fulla grönområdeshelheter och de viktigaste behoven av grönförbindelser bevaras och
deras nåbarhet främjas. Strandområdenas nåbarhet främjas.

I generalplanen har det anvisats ett regionalt grönt huvudnät som främst består av
delar av ett grönt nätverk som ska bevaras i nuvarande eller liknande skick. Enligt gene-
ralplanen borde man i stadsregionen göra upp mål för hur grönområdena ska användas
på ett hållbart sätt. I den noggrannare planeringen ska en splittring av grönområdena
förhindras, tillräckligt breda gröna korridorer ska bevaras och vid behov ska männi-
skorna styras så att de rör sig längs stigar och andra leder (detta bevarar naturvärdena).
Grönområdenas tillräcklighet, kvalitet och placering ska trygga olika användargruppers
behov (grönområdenas funktionella betydelse). Kulturhistoriskt betydelsefulla helheter
av grönområden ska bevaras och deras värden säkerställas (grönområdenas betydelse
som en del av kulturmiljön). Utvecklingen av samhällsstrukturen med stöd av stränder-
nas och skärgårdens (blå infrastruktur) attraktionskraft har konstaterats ovan.
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10 Genomförande och uppföljning

Målen för generalplanearbetet kan nås, om regionens kommuner långsiktigt
förbinder sig till dem. På området finns gällande planer av olika nivåer som
har utarbetats vid olika tidpunkter och med olika planeringsprinciper. I fort-
sättningen påverkas utvecklingen av regionens områdes- och samhällsstruk-
tur av den här generalplanen, men också via delgeneralplaner som redan
gäller och sådana som ska utarbetas samt detaljplanering. Dessutom förblir
landskapsplanen i kraft beträffande de frågor/markanvändningsformer som
inte har avgjorts i regionens generalplan. Om man studerar dokument till-
sammans/samtidigt blir regionen en helhet bestående om olika delområden,
deras markanvändningsformer och balansen mellan deras interna förhållan-
den.

Den utarbetade generalplanen för regionen genomförs i olika delar och
etappvis. För att den ska kunna genomföras förutsätts (beroende på område)
bl.a. att mera detaljerade delgeneralplaner utarbetas och ändras, det krävs
detaljplanering samt väg- och gatuplanering. Då generalplanen förverkligas
följs principerna för en hållbar utveckling. Målet är att områdes- och sam-
hällsstrukturen ska bevaras så enhetlig och ekonomisk som möjligt i olika
skeden då planen förverkligas, varvid det också är möjligt att utnyttja den
befintliga infrastrukturen samt systematiskt och kostnadsmedvetet utveckla
den. Generalplanelösningen innehåller inga alternativa tillväxtscenarier utan
i programmet för att genomföra planen planeras hur delområdena kan för-
verkligas etappvis. Man håller i mån av möjlighet fast vid den fastställda ord-
ningsföljden för förverkligandet, oberoende om tillväxten är långsam eller
snabb, tidsplanen kan däremot vara flexibel.

För att man ska kunna hålla fast vid regionens gemensamma mål krävs att
kommunerna verkligen förbinder sig till planen. Det förutsätter att markpoli-
tiken och markanvändningspolitiken samordnas för att man i markanvänd-
ningen i enlighet med målen i första hand ska utnyttja den befintliga infra-

strukturen och att den nuvarande markanvändningen ska effektiveras, och
först i andra hand ska samhällsstrukturen utvidgas. Att förverkliga de havs-
nära bostadsområdena genom att utvidga strukturen är dock ett övervägt val
med vilket man eftersträvar ökad dragningskraft för regionen och betoning
av det havsnära läget. Målen i anslutning till dragningskraften kan bäst nås
om resurserna inriktas på de objekt som är centrala för regionen.

Ett program för genomförande utarbetas för att säkerställa att planen blir
genomförd. I utkastet till program för genomförande har man preliminärt
identifierat de ändringsområden (i förhållande till nuläget) som nämns i ge-
neralplanen. Åtgärderna för att genomföra dem (delgeneralplanering, detalj-
planering, fortsatta utredningar, trafikåtgärder, kommunernas behov av ge-
mensam planering m.m.) och indelningen i etapper (till exempel 2017–2030,
2030–2040, 2040+) övervägs noggrannare när planeringen har hunnit längre.
Det program för genomförande som ska utarbetas i samband med general-
planen utgör en stomme för den regionala planeringen av genomförandet.
Denna stomme preciseras av kommunernas egna program för genomförande
(planläggning, markanskaffning, byggande av samhällsteknik, tomtöverlå-
telse, ekonomiplanering m.m.). Kommunerna svarar för att de egna områ-
dena planläggs som en del av generalplanens program för genomförande.
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Figur 43. Utdrag ur ändringsområden som preliminärt har identifierats i utkastet till program
för genomförande. Ändringar som beskriver nya vägar, behov av väg- och ruttförbindelser
m.m. anges på en annan karta. Ändringsområdena är numrerade och namngivna och de hör
ihop med en tabell som beskriver genomförandeåtgärderna och en tidsplan för dem.
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