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Näringslivets synvinkel på utkastet till generalplan

Före det egentliga hörandet har centrala aktörer inom regionens näringsliv fått framföra sina
åsikter och kommentarer om utkastet till generalplan. För att fördjupa synpunkterna i fråga om
markanvändningen ordnades en intervjurunda med 31 inbjudna representanter för regionens
näringsliv. Det gjordes totalt 19 intervjuer antingen per telefon eller skriftligt under perioden 4
januari–10 februari 2017.

Avsikten med intervjuerna var att få kommentarer speciellt om områdesreserveringarna och
profilerna som finns omnämnda i planutkastet och berör regionens näringsliv samt att också få
höra andra synpunkter om utvecklingsmöjligheterna och -behoven som rör markanvändningen.

För regionens näringsliv intervjuades följande företag:

· Dakar Oy
· Google Hamina Datacenter
· HaminaKotka Satama Oy
· Haminan Energia
· Haminan linnoituksen Wanhat talot Ry
· Kauppakeskus Pasaati Oy
· Koneurakointi A. Vuorela
· Kotkamills
· Kotkan Energia

· Nakarin Kalanviljelylaitos Ky
· Oy Rakennuspartio
· Palin Granit Oy
· Pyroll Group Oy
· Rakennusliike Evälahti Oy
· Sirius Sport Resort Oy
· Spa Hotel Hamina
· Stora Enso Oyj
· Vimpa Island Fishing Tours Oy

I företagsintervjuerna framkom flera viktiga och nyttiga observationer som beaktades i beredningen
av planutkastet. Intervjuerna gav nya synvinklar på bl.a. profileringen av Kotkas och
Fredrikshamns hamnområden, utvecklingen av regionens industriområden samt hur
affärsverksamheten inom turismen i Fredrikshamns skärgård ska kunna tryggas. De konkreta
ändringsförslag och -behov som framkom i intervjuerna har beaktats i planen exempelvis när det
gäller områdesreserveringar och profileringar (bl.a. fabriksområdet i sydvästra delen av Hovinsaari
och profilbeteckningen för funktionerna inom vindkraft, bioekonomi och cirkulär ekonomi i Mussalo
hamnområde). Områden som lämpar sig för turistservice och vattenbruk lades också till i
skärgården.

Generellt ansågs att planen innebär mera möjligheter än begränsningar för regionens näringsliv.
För företagsverksamheten ansågs det vara speciellt positivt med en vägförbindelse mellan
Kotkaön och Karhula, att Sunila industriområde profileras för verksamhet inom bioekonomi och
cirkulär ekonomi samt att hamn- och industriområdet i Fredrikshamn byggs ut norr om viken
Hillonlahti. Flygfältsområdet som är utmärkt i Pyttis samt ett område lämpligt för vattenbruk söder
om Klamila fiskehamn fick också beröm av regionens företagsaktörer.

I intervjuerna betonades i övrigt speciellt företagslivets önskemål om snabbt och smidigt
planläggningsarbete som ska stärka regionens konkurrenskraft också i fortsättningen. De
intervjuade önskade dessutom tydligare riktlinjer än tidigare om lokaliseringen av näringsliv och
arbetsplatser i framtiden. Med tanke på regionens transportverksamhet och arbetskraftens rörlighet
framhölls speciellt hur viktig kustbanan och banförbindelsen Kotka–Kouvola är. En viktig sak i
Fredrikshamnområdet var också att strandbyggande borde utnyttjas bättre samt att Tervasaari,
som är viktig för turismen, borde utvecklas.


