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EEROLA-YHTIÖT
PUTKISTOJEN YLLÄPIDON
ASIANTUNTIJASI
Palveluillamme varmistat kiinteistösi sujuvat toiminnat ja hyvän asumistason.
Ylläpidämme, puhdistamme ja saneeraamme puhdas-, hule- ja jätevesijärjestelmiä. Huollamme
niihin liittyviä rakenteita, laitteistoja ja komponentteja, ja tarjoamme järjestelmien hallintaan
sekä kunnossapitoon liittyviä palveluja.

KOKENUT JA LUOTETTAVA

LÄHELLÄ

Kiinteistöjen omistajien, isännöitsijöiden, huoltajien ja
suunnittelijoiden tarpeiden ymmärtäminen perustuu satojen
tuhansien kohteiden kokemukseen ja aitoon asiakkaiden
kuuntelemiseen.

Toimimme 17 palvelukeskuksestamme koko Suomen
alueella. Tunnemme alueelliset olosuhteet ja paikalliset
erityistarpeet Hangosta Utsjoelle.

Keskitymme toteuttamaan asiakkaillemme teknisesti ja
taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Teemme kaiken mikä on
tarpeen halutun laadun saavuttamiseksi. Pyrimme aina
pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.
Kerromme miten laadusta tinkimättä voit parantaa järjestelmiesi toimintavarmuutta ja vähentää huoltotoimista
aiheutuvia kuluja.

ASIANTUNTIJA JA AMMATTIMIES
Kehitämme kohdeosaamistamme, työmenetelmiämme ja
kalustoamme muun muassa laitevalmistajien kanssa.
Jatkuvalla koulutus- ja kehitystyöllä olemme luoneet alallemme uutta osaamista.
Pystymme toteuttamaan poikkeuksellisen vaativia kohteita
ja niin, että voimme antaa toteutuksesta perustellun suosituksen ja ennakkoarvion. Ei ole harvinaista, että työtämme
kiitetään kohteissa, jotka ovat osoittautuneet muille liian
vaativiksi.
Tilauksen vastaanotosta alkaen asiasi on ammattilaisten
käsissä.

”Työmme perustuu vahvaan laatuajatteluun, joustaviin työmenetelmiin
ja tehokkaaseen sekä ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Erityinen
vahvuutemme on yhteistyöhalukkuus
ja -kykyisyys eri sidosryhmien kanssa.”

Olemme mukana kiinteistöalalla myös osallistumalla kehityshankkeisiin sekä järjestöjen ja yhdistysten työskentelyyn.

SUJUVASTI

- Pasi Eerola

Sujuva tiedon kulku ja kaikkien osapuolien hyvä informointi
on olennainen osa työskentelytapaamme ja henkilökuntamme ammattitaitoa.
Ennakkosuunnitelmat, työnaikainen yhteydenpito ja tehtyjen toimien raportointi kuuluvat kaikkiin hankkeisiimme.

TINKIMÄTTÖMÄSTI

PERHEYRITYS

Noudatamme tinkimättömästi asetettuja turvallisuus-,
työterveys- ja ympäristövelvoitteita. Siten huolehdimme
myös sinun maineestasi.

Olemme toimineet vuodesta 1969. Toimintaamme ovat
alusta alkaen ohjanneet perheyrityksen arvot: luotettavuus,
rehellisyys, ammattitaito ja hyvä asiakaspalvelu.
Pitkäjänteisyys, vahva paikallistuntemus ja syvä sitoutuminen kestäviin toimintatapoihin ovat pohjana kaikelle
työllemme.

Eerola-yhtiöt:
•

•

•

•

Voit keskittyä omaan, parasta
lisäarvoa tuottavaan toimintaasi
Saat suuriinkin kohteisiin kaikki
palvelut yhdeltä toimittajalta
Yllättävissä tilanteissa saat aina
tehdä ratkaisut asiansa osaavan
ammattilaisen kanssa
Yksi puhelinsoitto, yhteyshenkilö,
sopimus ja yksi vastuun kantaja.
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EEROLA-YHTIÖT OSAA
KOKONAISUUDET

VIEMÄRI- JA EROTINHUOLTO
Eerola-yhtiöiltä saat kaikki kiinteistöjen ja tonttien viemäri- ja erotinhuoltopalvelut ja -ratkaisut sekä sadevesi- ja salaojaverkoston kunnossapidon.
Kokonaisuutena, jos niin haluat, tai erillisinä palveluina, jos se sopii tarpeisiisi
paremmin.
Kokeneen henkilökuntamme ammattitaito, sujuva yhteydenpito ja alan
monipuolisin, monin tavoin räätälöity kalustomme varmistavat, että pystymme vastaamaan jokaiseen tarpeeseen ja saamme kohteet nopeasti valmiiksi.

PUHDASVESIPALVELUT
Puhdasvesitöihin erikoistunut henkilökuntamme ja
erityiskalustomme varmistavat, että puhdasta vettä on
turvallisesti saatavilla päiväkodeissa, sairaaloissa tai
esimerkiksi liikenneasemilla juomavesiverkoston
häiriötilanteissakin. Kaikkialla, missä puhtaan veden
katkeamaton saatavuus on välttämätöntä.
Ja tarvittaessa vaikka teemme sateen
efektitarpeisiin tai festivaalien pölyäville yleisökentille.

NORSU-WC
Onpa tapahtumasi Oulussa tai Olympiastadionilla me
huolehdimme, että sinä voit keskittyä onnistuneiden
elämysten tuottamiseen.
Suunnittelemme ja rakennamme tilaisuuteesi toimivat ja siistit saniteettiratkaisut, joilla varmistat tapahtumasi viihtyisyyden ja tasokkaan ympäristöhuollon.

KULJETUSPALVELU
Kuljetuspalvelumme toimittaa vaihtolavat niin
rakennus-ja purkutyömaille kuin siivoustalkoisiinkin.
Tuomme lavat sovitusti ja hoidamme materiaalit
ajallaan ja varmasti asianmukaisiin kierrätys-, hyötykäyttö- tai loppusijoituskohteisiin.

SUURTEHOIMUROINTI- JA PUHALLUS
VIEMÄRISANEERAUS
TURVALLISUUS

Asiakkaanamme voit olla varma, että
toiminnoistasi tai työstämme syntyvät
jätteet päätyvät aina asianmukaiseen
käsittelyyn ja hyötykäyttöön. Kierrätyksellä
ja hyötykäytöllä minimoimme loppusijoitettavan jätteen määrän ja säästämme jätekustannuksissa.

Nykyaikainen viemärisaneeraus hyvin suunniteltuna
on yllättävän vaivaton urakka. Rakenteita ei tarvitse
avata, ja remontti sujuu siististi ja nopeasti.
Käytämme sukitus- ja ruiskuvalumenetelmiä sekä
parhaita saneerausmateriaaleja. Tuloksena saadaan
putket, jotka kestävät kuin kokonaan uudet.
Työtä suoritettaessa viemärit voivat olla käytössä
jopa 16 tuntia vuorokaudessa.

Suurtehoimurointi ja -puhallus ovat oivallisia välineitä
talotekniikkaa tai rakenteita uusittaessa.
Vanhojen materiaalien poisto sujuu nopeasti, siististi ja joustavasti muutoin vaikeapääsyistä kohteista.
Siirrettävät materiaalit voivat olla kuivia tai märkiä, pölyä tai tiilenkappaleita.
Suurteholaitteilla voidaan myös tehdä uutta, kuten
putkistotunneleita rakennusten pohjiin.
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ME HOIDAMME
24/7

Saneeraus

Palveluvalmiutemme on aidosti 24/7, vuoden jokaisena
viikkona.

Toteutamme viemäriremontit turvallisesti kokonaisuutena, alusta loppuun. Hankkeen läpivieminen
yhden yhteistyökumppanin kanssa on helppoa ja
turvallista. Palvelumme kattaa:
- putkiston kuntotutkimukset
- saneerauksen suunnittelun
- työaikaiset järjestelyt kuten tilapäiskäymälät
- itse saneeraustyön
- ja loppusiivouksen.

Puheluusi vastaa aina alueesi olosuhteet tunteva päivystäjämme. Ongelmatilanteesi on välittömästi asiantuntijan
hoidettavana.

VALTAKUNNALLINEN
Toimimme 17 paikkakunnalta koko Suomen alueelle.
Tunnemme erilaiset paikalliset olosuhteet ja kullakin
alueella parhaat toimintatavat.

”Hankalan kohteen ratkaiseminen ja siisti
toteuttaminen tuottaa ihan erityistä
mielihyvää. Työn iloksi sitä voisi ehkä
sanoa.”
- Jarno Laine, aluejohtaja

Menetelmämme on VTT:n sertifioima. Lopputulos
vastaa uutta viemäriputkea.

TURVALLISESTI
Huolellisella työnsuunnittelulla varmistamme, että työskentelymme aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa niin
asukkaille kuin liike- tai tuotantotoiminnalle.
Huolehdimme tinkimättömästi työ- ja ympäristöturvallisuudesta sekä jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.
Resurssimme riittävät: käytössämme on valtakunnallisesti
yhteensä yli 200 työyksikköä.

Viemäri- ja erotinhuolto
Eerola-yhtiöiltä saat kaikki kiinteistöjen ja tonttien
viemärihuoltopalvelut ja -ratkaisut:
- linjojen kulkuselvitykset ja peruskuntokartoitukset
- viemäritukosten avaaminen, juurien poisto
putkistoista
- pysty- ja vaakaviemärien puhdistus ja pesu
- erottimien, lokakaivojen ja pienpuhdistamojen
tyhjennys ja pesu
- pumppaamoiden ja pumppukaivojen tyhjennys
- sadevesi- ja salaojakaivojen tyhjennys
- sulatukset (myös rännit ja katot)
- salaojajärjestelmien puhdistukset ja kuvaukset
- putkistojen kuvaukset.

Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelumme huolehtii:
- vaihtolavatoimituksista ja kuljetuksista
- tilauskuljetuksista avolavoilla, nosturilavoilla,
umpikoriautoilla ja perävaunuilla.

Puhdasvesipalvelut
Puhdasvesipalvelumme henkilökunta ja kalusto
työskentelee ainoastaan puhdasvesitehtävissä.
Yksikön koko henkilöstöllä on voimassaoleva
vesityökortti. Palveluihin sisältyvät:
- pora- ja rengaskaivojen sekä verkostoveden
jakelulaitteiden ja -järjestelmien pesut
- kaivojen ja putkistojen kunnostaminen
- ennakoiva huolto
- verkostopaineen ylläpito esimerkiksi putkirikkojen
tai jakeluverkoston huoltotöiden aikana.
Huolehdimme tarvittaessa myös puhtaan veden
säiliöautotoimituksista.

Suurtehoimuroinnit
Tehokkailla, siisteillä ja hiljaisilla suurtehoyksiköillämme hoidamme materiaalien poistot vaikeapääsyisiä kohteista ja siirtoja kohteisiin, kuten:
- eristeiden poisto rakenteista
- kattosingelien ja soran poisto
- kiviaineksen poisto purkukohteista
- alapohjasaneeraukset
- putkitunneleiden avaaminen rakennusten alle
- sepelin puhallus ja lecasoran levitys.

Palvelukeskuksemme:
Pääkaupunkiseutu
Espoo...............................................
09
Länsi-Uusimaa
Lohja...............................................
019
Hanko.............................................
019
Itä-Uusimaa
Porvoo............................................
019
Loviisa...........................................
040
Mäntsälä........................................
019
Varsinais-Suomi
Kaarina ............................................
02
Pirkanmaa ja Häme
Tervakoski.....................................
019
Ylöjärvi.............................................
03
Lahti .................................................
03
Keski-Suomi
Jyväskylä.......................................
014
Etelä-Savo
Mikkeli........................................
0440
Etelä-Karjala
Lappeenranta..............................
050
Pohjois-Savo
Leppävirta....................................
040
Pohjanmaa
Seinäjoki .........................................
06
Vaasa...............................................
06
Pohjois-Suomi
Rovaniemi ....................................
050

8553 0450
331 002
248 6713
575 2777
912 8117
643 408
243 3666
766 622
3142 5900
875 7215
675 888
172 000
400 7531
123 9944
414 4088
317 8090
343 0230

Toimitamme hiekkaa, soraa, hiekoitussepeliä sekä
multaa ja muita maa-aineksia avolavakuljetuksina.
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