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Byggandet av kommunaltekniken i Kullo företagsområde inleds
Borgå stad och Borgå vatten bygger gator, grönområden och ett
vattenförsörjningsnät i det detaljplanerade området vid namn Kullo
företagsområde i närheten av Nyby småindustriområde i Kullo.
Byggentreprenaden är under upphandling och entreprenören väljs i oktober på
basis av anbuden. Förberedande arbeten för byggandet av kommunaltekniken i
området kan inledas i november–december 2020 och det egentliga byggarbetet
inleds tidigast i januari 2021.
Byggandet av kommunaltekniken inleds med att fälla träd, avlägsna ytlig mark
och med schaktning. Vid markbyggandet strävar man efter en massabalans
enligt principerna för jordmaterialets cirkulära ekonomi. Jord- och stenmaterial
behandlas och utnyttjas inom området vilket gör att den tunga trafiken till och
från området minskar. Samtidigt minskar utsläppen från byggandet. Utsläppen i
vatten kontrolleras i bl.a. hushållsvattenbrunnar. Vahanen Environment Oy
ansvarar för kontrollen av brunnarnas vatten och kommer i september att
kontakta brunnsägarna och be om deras samtycke till att kontrollera
vattenkvaliteten och för att komma överens om när proverna kan tas. Finnrock
Oy ansvarar för att förebygga vibrationsolägenheter.
Entreprenören ansvarar för trafikstyrningen under byggarbetet och för
informeringen om byggarbetet. Entreprenörens representant kontaktar områdets
nuvarande aktörer ifall vägen till fastigheten tillfälligt är spärrad eller om
vattendistributionen störs. Man strävar efter att minimera olägenheter från
arbetet för områdets aktörer då man bygger i området. Efter att entreprenören
har valts kontaktar denne fastighetsägarna och ger dem nödvändig
kontaktinformation för entreprenörens representant.
Det är obligatoriskt för alla fastigheter i det detaljplanerade området att ansluta
sig till det vatten-, avlopps- och dagvattennätverk som byggs. Anslutnings- och
anslutningsarbetsavgifter för anslutningen uppbärs enligt tarifferna. Vattenverket
ansluter de fastigheter som anslutit sig till den nuvarande vattenledningen till det
nya nätet. Kundserviceingenjör Jonas Sahlberg ger mer information,
tfn 040 528 4902 eller jonas.sahlberg@porvoo.fi.
Som stöd för kommunikationen om byggprojektet har staden skapat en
internetsida med mer information om byggandet i området och om
tidtabellerna. Webbplatsen uppdateras allt eftersom upphandlingen och
byggandet framskrider.
Byggandet av Kullo företagsområde på Borgå stads webbplats:
https://www.borga.fi/byggandet-av-kullo-foretagsomrade-2020
Vi beklagar de olägenheter byggarbetet medför!
Mer information om hur byggarbetet framskrider får ni av:
-

Borgå stad, kommuntekniken, planeringschef Elina Leppänen,
tfn 040 489 9818 eller elina.leppanen@porvoo.fi
Borgå vatten, projektchef Riitta Silander-Lönnström,
tfn 0400 131 524 eller riitta.silander-lonnstrom@porvoo.fi
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