VIEMÄRI-EXPRESS
PIKAPALVELU
Kun on oikeasti kiire. Viemäri-Express on viemäreiden,
kaivojen, erottimien ja pumppaamoiden pikahuoltopalvelu.
Tyhjennämme, avaamme ja kuvaamme. Tulemme nopeasti
paikalle ja teemme kohteen ensihuollon ja huolehdimme
tarvittavista jatkotoimenpiteistä.
Nopea ja tehokas työ pienentää tukoksesta tai tulvimisesta
aiheutuvia kustannuksia ja jälkivahinkoja.

www.eerolayhtiot.fi

Viemäri-express:
• Vikaantuneiden erottimien,
lokakaivojen, pumppaamoiden ja
pumppukaivojen tyhjennys ja
avaaminen
• Pysty- ja vaakaviemärien tukosten
avaaminen
• Tukkeutuneiden salaojajärjestelmien
avaaminen ja puhdistus, juurien
poisto putkistoista
• Tukkeutuneiden sadevesi- ja
salaojakaivojen tyhjennys ja
avaaminen
• Tulvavesien imuroinnit ja
pumppaukset
• Express-toimeksiantojen edellyttämät
kuvaukset
• Sulatukset (myös rännit ja katot)

ME HOIDAMME
24/7/365

Toimintatapamme

Viemäri- tai erotintukos ei kysy kelloa. Haittojen leviäminen
on estettävä ja ongelma on poistettava välittömästi.
Viemäri-Express palveluvalmiutemme on aidosti 24/7.
Kaikki Express-palvelijamme ovat alansa osaavia
ammattilaisia. Tilanteesi on välittömästi asiantuntijan
hoidettavana.

Kiiretilanne voi olla ongelma paitsi teknisesti, myös yrityksen
maineelle.
Noudatamme tinkimättömästi asetettuja turvallisuus- ja
ympäristövelvoitteita. Pidämme siten huolta myös
asiakkaidemme maineesta.

Viemäri-Express
Viemäri-Express työyksiköt on varattu kiiretyöhön.
Yksiköt on varusteltu täyttyneiden ja ylivuotaneiden
erottimien, viemäreiden ja pumppaamoiden tyhjennykseen
sekä tukosten avaamiseen.
Käytämme vesipainelaitteita, joilla tukokset pystytään
avaamaan perinteisiä menetelmiä nopeammin ja tehokkaammin. Käytämme tarvittaessa viemärikameraa tukoksen
aiheuttajan selvittämisessä ja tukoksen avaamisen apuna.
Jos ongelman ratkaisuun tarvitaan erikoiskalustoa tai se
osoittautuu pitkäkestoiseksi, tuomme kohteeseen kaluston,
jolla ratkaisu saadaan aikaan.

Toteutus
Varmistamme tilanteen vaatimat työt sekä työmme laadun ja
turvallisuuden.
Emme tee mitään turhaa, mutta teemme kaiken mikä on
tarpeen, jotta ongelma saadaan ratkaistuksi.
Raportoimme työn tulokset ja mahdollisesti tarvittavat
jatkotoimenpiteet.
Tehokas kumppaniverkostomme auttaa minimoimaan
jälkivahingot. Saat korjaavat työt nopeasti käyntiin ja
tilanteen haltuun.

Tukosten syitä
Viemäri-Express on varusteltu tyyppillisten tukosten
avaamiseen. Kaivojen, erottimien ja viemäreiden
tukkeutumisen ja ylivuodon syitä ovat tyypillisesti:
- kiintoaineet kuten hiekka ja hienoaines
- jähmettyneet rasvat
- jää
- vierasesineet
- juuret ja niihin kertynyt kiintoaines
- vikaantuneet pumppaamot
- poikkeukselliset luonnonilmiöt.

Ennakkohuolto
Etukäteissuunnittelu ja suunnitelmien mukainen toteutus
säästää kiireeltä.
Kun kiiretyö on hoidettu, kannattaa suunnitella ja sopia
kohteiden säännöllisestä ennakkohuollosta.
Ennakkohuolto pidentää putkistojen toimintaikää ja
vähentää putki-, tiiviste ja pumppaamovaurioita.
Säännöllinen ennakkohuolto tulee monin verroin
edullisemmaksi kuin tukoksen tai vaurion aiheuttama kiiretyö.

www.eerolayhtiot.fi

KUN ON KIIRE

09 855 30 462
VIEMÄRI-EXPRESS-pikapalvelumme toimii Uudenmaan alueella.

EEROLA-YHTIÖT OY, Läntinen teollisuuskatu 15 C, 02920 Espoo. Puh. (09) 855 30 40. www.eerolayhtiöt.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.

