PUHDASVESIPALVELUT
HAJA-ASUTUSALUEILLE
Eerola-yhtiöiden puhdasvesipalvelut on luotettava,
valtakunnallinen asiantuntija.
Puhdistamme ja huollamme kiinteistökohtaiset ja vesiosuuskuntien pora- ja rengaskaivot, vedenottamot ja
vesijohtojärjestelmät. Kaivohuoltomme perustuu aina
kuntotarkastukseen. Jokaiselle kohteelle laadimme
yksilöllisen huoltosuunnitelman.
Pesemme ja täytämme uima-altaat. Toimitamme puhdasta
vettä säiliöautotoimituksina.

Pora- ja rengaskaivon
huoltopakettiin kuuluvat mm.:
- kuntotarkastus ja
huoltosuunnitelma
- pesu ja kunnostus
- pumput, painesäiliöt,
vedenkäsittelylaitteet ym.
tarvikkeet
- tarvittaessa myös vesianalyysi
- huoltoraportti, ylläpitosopimus
ja neuvonta
- huolehdimme tarvittaessa
myös puhtaan veden
säiliöautotoimituksista.

ME HOIDAMME
Kohdekohtaisesti

Muistilista

Puhdasvesipalvelumme on aina kohdekohtainen. Laadimme
jokaiselle pora- tai rengaskaivolle, vedenottamolle tai vesijohtoverkostolle yksilöllisen huoltosuunnitelman.
Huoltosuunnitelma laaditaan kohteesta kuntotarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja tarvittaessa vesinäytteiden
analyysitulosten perusteella.
Suunnitelmallisuudella varmistamme työmme laadun. Emme
tee turhia töitä. Teemme kaiken tarpeellisen, jotta puhdasvesijärjestelmä pysyy käyttökunnossa tai tarvittaessa
saadaan palautettua käyttökuntoiseksi.

Kaivoveden laatu kannattaa tutkia säännöllisesti kolmen
vuoden välein. Lisäksi aina:
- ennen uuden kaivon käyttöönottoa
- kun veden epäillään aiheuttavan terveysoireita
- kun kaivoveden väri, maku tai haju on muuttunut
- kiinteistöä ostettaessa ja myytäessä.

Erikoistunut henkilökunta
Puhdasvesitöihin erikoistunut henkilökuntamme ja erityiskalustomme työskentelee ainoastaan puhdasvesitehtävissä.
Olemme erikoistuneet ja kehittäneet kalustoa talousvesikaivojen puhdistukseen ja huoltoon.
Yksikön koko henkilöstöllä on voimassaoleva vesityökortti.

Koko Suomessa
Puhdasvesipalvelumme toimii Espoon ja Lahden toimipisteistämme koko maassa. Voimme toimia kaikkialla, missä
puhtaan veden katkeamaton saatavuus on välttämätöntä.
Onpa kaivosi Pukkilassa tai Pulkkilassa, voit olla varma, että
saat puhdasvesipalvelusi samantasoisena, aivan kuten
puhdasvesihuollon pitää toteutua samantasoisena Hangosta
Utsjoelle.

Perheyritys
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-yhtiöltä saat myös
Haja-asutusalueen jätevesihuollon kokonaispalvelut:
Kaikki tarvittava kaivojen tyhjennyksistä juurien poistoon
putkistoista ja viemäritukosten avaamiseen sekä putkistojen
pesuun ja kuvauksiin.
Vaihtolavat ja kuljetuspalvelut:
Tuomme lavat sovitusti ja hoidamme täydet lavat ajallaan
asianmukaisiiin hyötykäyttökohteisiin. Toimitamme myös
maa-aineksia avolavakuljetuksina.

Pyydä tarjous:
www.tarjous.eerolayhtiot.fi

Tee tilaus:
www.tilaus.eerolayhtiot.fi

Palvelemme koko maassa:
Pääkaupunkiseudulla
ja Uudellamaalla.................09 855 30 466

Muualla maassa ...............03 875 7260

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.

