HAJA-ASUTUSALUEIDEN
JÄTEVESIPALVELUT
Eerola-yhtiöiden jätevesipalvelu on nopea, tehokas ja
turvallinen.
Emme tingi työn laadusta emmekä hyvän ympäristöhuollon
tasosta.
Kokeneen henkilökuntamme ammattitaito, sujuva
yhteydenpito ja nykyaikainen kalustomme varmistavat, että
kotisi jätevesihuolto toimii niin kuin pitää.

www.eerolayhtiot.fi

Jätevesipalvelumme:
Jätevesikaivojen, sadevesi- ja
salaojakaivojen, pienpuhdistamojen
ja erottimien tyhjennys.
Eri tilauksesta myös:
- Viemäritukosten avaamiset,
juurien poisto putkistoista
- Pysty- ja vaakaviemärien
puhdistukset ja pesut
- Kaivojen, erottimien yms. pesut
sekä säännölliset huollot
- Viemärilinjojen kulkuselvitykset,
kuvaukset ja peruskuntokartoitukset.

ME HOIDAMME
Olemme lähellä

Toimitusajat

Toimimme kahdeksasta toimipisteestä pääkaupunkiseudulla,
Uudellamaalla ja Hämeessä.
Perusteellinen aluetuntemus merkitsee, että pystymme
toteuttamaan palvelut tehokkaasti ja samantasoisina
kerrasta toiseen, vuodesta vuoteen.

- Kiireettömät tilaukset hoidamme kolmen arkipäivän
kuluessa tilauksesta
- Päivystystyöt hoidamme heti, kun päivystysauto on
vapautunut edellisistä tehtävistään
- Hätätyöt teemme välittömästi, ohittaen kaiken muun.

Kustannusrakenne

Poikkeavissa tilanteissa

Lokakaivon tyhjennysmaksu koostuu neljästä osasta. Kunnan
jätetaksa ja jätteen määrä ovat useimmiten maksusta yhteensä yli puolet, loppuosan muodostavat palvelumaksu, joka
sisältää tyhjennyksen ja kuljetuksen, sekä arvonlisävero.

Aina lokakaivon tyhjennys ei suju ihanteellisesti. Silloin
joudumme veloittamaan todellisen työajan mukaiset
ajomatkat, kaivon tyhjennykseen ja kuormaan purkuun
kuluvan ajan sekä meistä riippumattomat odotusajat.

Kiinteä palvelumaksu

Toimintatapamme

Teemme lokakaivojen normaalit tyhjennykset kiinteällä hinnalla. Perustyhjennyksen edellytyksenä on:
- kaluston esteetön pääsy riittävän lähelle kohdetta
- maapohjan kantavuus, lastatun raskaan ajoneuvon paino
voi olla 30 tonnia
- keliolosuhteet eivät estä liikkumista, talvella on
huomioitava lumenpoisto ja liukkauden torjunta
- imumatka kaivon pohjalta autolle on enintään 30 metriä
- imukorkeus kaivon pohjalta imusäiliön ylärajaan on
enintään kahdeksan metriä
- tyhjennyskohde on selkeästi merkitty, viemärikaivon kansi
ei saa olla lukittuna
- tyhjennys tehdään kolmen arkipäivän kuluessa tilauksesta
- matkaan tai työhön ei tule ylimääräisiä odotusaikoja.
Suunnitelmallisuudella varmistamme työmme laadun ja
turvallisuuden. Emme tee turhia töitä, mutta teemme kaiken,
mikä on tarpeen, halutun laadun ja lopputuloksen
saavuttamiseksi.

Huolehdimme tarkasti ympäristövelvoitteista ja siitä, että
työskentelymme aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa
asumiselle tai muulle toiminnalle.

Eerola-yhtiöltä saat myös
Vaihtolavat ja kuljetuspalvelut
Tuomme lavat sovitusti ja hoidamme täydet lavat ajallaan
asianmukaisiiin hyötykäyttökohteisiin. Toimitamme myös
maa-aineksia avolavakuljetuksina.
Puhdasvesipalvelut
Ainoastaan puhdasvesitöitä tekevä yksikkömme hoitaa poraja rengaskaivojen pesut, kunnostamisen ja ennakkohuollon.

Pyydä tarjous:
www.tarjous.eerolayhtiot.fi

Tee tilaus:
www.tilaus.eerolayhtiot.fi

Vuoden jokaisena päivänä
Hätätilanteet hoidamme välittömästi. Palveluvalmiutemme on
aidosti 24/7, vuoden jokaisena viikkona.

www.eerolayhtiot.fi

Palvelemme pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla ja Hämeessä:
Pääkaupunkiseutu ............09 8553 0467
Länsi-Uusimaa ...................019 331 002

Keski- ja Itä-Uusimaa .....019 643 408
Häme...................................
03 875 7280

EEROLA-YHTIÖT OY, Läntinen teollisuuskatu 15 C, 02920 Espoo. Puh. (09) 855 30 40. www.eerolayhtiot.fi
Palvelemme kiinteistö-, kunnallis- ja teollisuustekniikan ylläpitoa ja rakentamista. Teemme töitä, jotta kiinteistö-, kunnallisja teollisuustekniikka toimii niin kuin pitää, säilyttää arvonsa ja tuo viihtyisyyttä, toimivuutta ja lisäarvoa omistajilleen.

