VIEMÄRI- JA
EROTINHUOLTO
Eerola-yhtiöiltä saat kaikki kiinteistöjen ja tonttien viemärija 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.

www.eerolayhtiot.fi

Huoltopalveluihimme kuuluvat:
- Linjojen kulkuselvitykset, kuvaukset
ja peruskuntokartoitukset
- Pysty- ja vaakaviemärien puhdistus
ja pesu
- Erottimien, lokakaivojen,
pumppaamoiden, pumppukaivojen
ja pienpuhdistamojen tyhjennys ja
pesu sekä säännölliset huollot
- Viemäritukosten avaaminen, juurien
poisto putkistoista
- Salaojajärjestelmien kartoitukset,
puhdistukset ja kuvaukset
- Sadevesi- ja salaojakaivojen
tyhjennys
- Sulatukset (myös rännit ja katot).

ME HOIDAMME
Ennakkohuolto

Monipuolisin tekniikka

Ennakoiva huolto pidentää viemärien ja erottimien toimintaikää sekä vähentää putki-, tiiviste ja pumppaamovaurioita.
Säännöllinen ennakkohuolto tulee monin verroin
edullisemmaksi kuin tukoksen tai vaurion aiheuttama kiiretyö.

Käytössämme on alan monipuolisin imu-, pesu-, kuvaus- ja
erikoispuhdistuskalusto, jota olemme kehittäneet yhdessä
laitevalmistajien kanssa.
Kalustoamme ovat muun muassa matalat (alle 200 cm)
paineimuautot, suuret työyksiköt (säiliöt yli 15 m3), pesuyksiköt korkeisiinkin paineisiin (huuhtelupaine 70-500 bar)
sekä tehokkaat läpipumppausyksiköt.
Verkostokuvauksiin ja kulkuselvityksiin sekä vikakohteiden
ja viemäriongelmien paikannukseen käytämme sekä
itseliikkuvia että työnnettäviä kamerajärjestelmiä ja
savupaikannuslaitteistoja.
Käytössämme on erikoislaitteistoja tasopesuihin kuten
parkkihalleihin, tiilikattojen ja seinien puhdistukseen sekä
kovettumien poistoon ja kuumavesiyksiköitä sulatuksiin.
Kaikessa tekniikassa meille tärkeintä on toimintavarmuus.

Toteutus
Laadimme työkohteesta etukäteissuunnitelman yhdessä
asiakkaan kanssa, tarvittaessa paikan päällä.
Yksinkertaisimmillaan riittää kohteen määrittely ja työstä
sopiminen puhelimitse. Samalla sovitaan työn ajankohta,
valitaan kohteeseen sopiva kalusto, tarvittaessa lisälaitteineen, sekä työntekijät ja suojavälineet.
Näin varmistamme asiakkaan tarpeet sekä työmme laadun
ja turvallisuuden. Emme tee turhia töitä, mutta teemme
kaiken mikä on tarpeen halutun laadun ja lopputuloksen
saavuttamiseksi.
Raportoimme työn tulokset ja mahdollisesti tarvittavat
jatkotoimenpiteet kohdekohtaisesti.

Kohde: asuinkiinteistö
70-luvulla rakennetun noin 50 asunnon taloyhtiön pysty- ja
vaakaviemärien puhdistus ja pesu tulisi tehdä noin viiden
vuoden välein. Ennakoivan huoltotyön kustannus on
tyypillisesti vain 1/3 yhden ainoan, viemäritukoksen
aiheuttaneen vesivahingon välittömistä kustannuksista.

Kohde: kauppakeskus
Kauppakeskuksen kiinteistötekniikan on toimittava aina
sataprosenttisesti ja huomaamattomasti, kuluttajia palvellen.
Tyhjennämme erottimet ja pesemme viemärit silloin, kun
asiakkaat nauttivat elämästä kotonaan. Matalarakenteisella
yksiköllä pääsemme kiinteistön ahtaimpiinkin kohteisiin.
Viimeisetkin haitat huoltotyöstä ovat kadonneet kauppojen
avatessa ovensa uuteen myyntipäivään.

24/7
Ongelmatilanteet on hoidettava välittömästi.
Palveluvalmiutemme on aidosti 24/7, vuoden jokaisena
viikkona. Yli 200 työyksiköllämme pystymme palvelemaan
tehokkaasti ja joustavasti myös kysynnän huippuaikoina.

Toimintatapamme
Keskitymme toteuttamaan asiakkaillemme teknisesti ja
taloudellisesti kestäviä ratkaisuja.
Noudatamme tinkimättömästi asetettuja turvallisuus- ja
ympäristövelvoitteita. Pidämme siten huolta myös
asiakkaidemme maineesta.
Saat suuriinkin kohteisiin kaikki palvelut yhdeltä toimittajalta.
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Palvelukeskuksemme:
Pääkaupunkiseutu
Espoo ...........................
09
Länsi-Uusimaa
Lohja...........................
019
Hanko .........................
019
Itä-Uusimaa
Porvoo ........................
019
Loviisa.......................
040
Mäntsälä....................019

8553 0450
331 002
248 6713
575 2777
912 8117
643 408

Varsinais-Suomi
Kaarina ........................
02
Pirkanmaa ja Häme
Tervakoski.................019
Ylöjärvi.........................
03
Lahti .............................
03
Keski-Suomi
Jyväskylä...................014
Etelä-Savo
Mikkeli ....................0440

243 3666
766 622
3142 5900
875 7215
675 888

Etelä-Karjala
Lappeenranta..........050
Pohjois-Savo
Leppävirta................040
Pohjanmaa
Seinäjoki .....................06
Vaasa ...........................
06
Pohjois-Suomi
Rovaniemi ................050

400 7531
123 9944
414 4088
317 8090
343 0230

172 000

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.

