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KEHITTYNEITÄ  
YHDYSKUNTATEKNIIKAN  
RATKAISUJA  
VESIHUOLTOON
Palo- ja Vesitekniikka PA-VE Oy on suomalainen, 
kestävän vesihuollon kumppani. Rakennamme jat-
kuvasti turvallisempia, tehokkaampia ja älykkääm-
piä laitteita vesihuoltoon. Näin autamme pitämään 
huolta toimivasta vesihuollosta. 

Laitteidemme avulla asiakkaamme säästävät kustannuksia 
ja saavat tarkkuutta verkostojen kunnon seurantaan ja hal-
lintaan. Tarkemman tilannekuvan ja etäkäytettävien järjes-
telmien ansiosta ongelmatilanteisiin reagointi on nopeaa. 
Näin vesihuollon varmuus voidaan pitää hyvällä tasolla 
myös poikkeusoloissa. 

Moderni konekanta, tasokkaat komponentit ja teknologi-
nen ymmärrys vesihuollon haasteista takaavat tuotteiden 
erinomaisen laadun. Hoidamme itse valmistustyön rotaa-
tiovalusta kokoonpanoon. Toimiva logistiikkaverkostomme 
toimittaa tuotteet nopeasti asiakkaille kaikkialla Suomessa.

Sujuvampi suunnitteluvaihe helpottaa projektien läpivien-
tiä ja tuottaa kustannussäästöjä. Tarjoamme suunnittelua 
palveluna itse, ja toimitamme tarvittavat 3D- ja mittakuvat 
käyttöönne. 

Tuotteidemme laadun varmistaa ISO 9001:n mukainen laa-
tujärjestelmä ja tarkka valvonta.



ISO-9001-LAATUJÄRJESTELMÄ  
JA CE-MERKITYT TUOTTEET
Haluamme varmistaa tuotteidemme ja toimintamme laadun ensiluokkaisesti. 
Tämän vuoksi noudatamme toiminnassamme ISO 9001 -laatujärjestelmää.  
Näin voit varmistua, että saat PA-VE:lta aina ensiluokkaisen tuotteen,  
tarvittavan dokumentaation ja toimituksen tarkasti ajallaan.

Tuotteille, joilta vaaditaan 
CE-merkintä, haemme aina tar-
vittavat sertifikaatit.  CE-mer-
kinnän ansiosta voit käyttää  
tuotteitamme turvallisesti osana 
niin julkisissa kuin yksityisissä 
rakennushankkeissa  rakennus-
tuotevaatimusten mukaisesti.
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TULEVAISUUDEN VESIJOHTOVERKOSTO ON 
ÄLYKÄS – MAHDOLLISTA SE ON JO TÄNÄÄN
PA-VE-monitorointikaivo 8000 on tiedonsiirrolla varustettu laitekaivo. Se voi-
daan varustaa verkkovirralla tai toimittaa patteritoimisena. Sen avulla koko ve-
sijohtoverkosto on mahdollista muuntaa kustannustehokkaasti etäluettavaksi 
ja -hallittavaksi.

VESIHUOLLON ELINKAARITOIMITTAJA
Palo- ja vesitekniikka PA-VE Oy suunnittelee ja valmistaa älykkäitä  
vesihuollon ratkaisuja. 

Sen sijaan, että toimittaisimme pelkästään 
laitteet, haluamme olla varmistamassa 
järjestelmän toimivuuden kanssanne koko 
laitteiston elinkaaren ajan.

Automatisoimalla verkoston mittausta ja 
valvontaa voidaan resurssit käyttää vii-

saammin koko järjestelmän kehittämiseen. 
Samalla saadaan parannettua järjestelmän 
toimintaa ja hallintaa poikkeustilanteissa.

Valvomo seuraa järjestelmän tilannetta  
etänä. Monitorointikaivot tarkkailevat  
järjestelmän toimintaa ja raportoivat  
automaattisesti.

Monitorointikaivot seuraavat järjestelmää 
24/7. Tieto vuodoista, laatupoikkeamista ja 
muutoksista saadaan nopeasti. Monitoroin-
tikaivo mahdollistaa vesitaseen ja vuotopro-
sentin seurannan 
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PA-VE JA KALVI-TUOTTEET
Kotimainen ratkaisu on laadukas, 

turvallinen ja luotettava.

Kaikki tuotteemme ovat räätä-
löitävissä juuri teidän tarpei-
denne mukaiseksi.
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1000 – VESIPOSTIT
Valmistamme vesiposteja niin yhdyskuntarakentamisen, yritysten kuin yksityis-
henkilöidenkin käyttöön. Muotoilemme vesipostien ulkoasua tilaan sopivaksi, 
mikä lisää tilan viihtyisyyttä.

1200 – DESIGN ALONEN –VESIPOSTIT

• Kasteluun
• Pumppaamoille
• Urheilukenttien jäädytykseen
• Puistoon
• Kesämökille
• Verkoston huuhteluun
• Lisää rakennetun ympäristön 

turvallisuutta
• Soveltuu erityiskohteisiin

Design Alonen –vesipostit

Vesipatsas Nousuvesi Ilmasta vettä
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3000 JA 3100 – ILMANPOISTOKAIVOT  
KÄYTTÖ- JA JÄTEVEDELLE
Laadukkaat käyttö- ja jätevesilinjaston ilmanpoistokaivot  
estävät haitallisen ilman kertymisen verkostoon. 

Ominaisuudet:

• Itseankkuroituva
• PAVE 1100, h=2250mm
• Muovikansi, saranoitu, lukittava
• Lämpöeristevälikansi
• Tuloyhde RST 2"
• Putkisto RST 60,3mm
• Palloventtiili RST 2"
• Ilmanpoistin RST 2", 2-toiminen
• Saatavana 1- ja 2-toimisina

Lisävarusteet:

• Huuhteluyhde
• Alumiinitikkaat

4000 – VIRTAUSMITTAUSKAIVOT 
MEKAANINEN

Ominaisuudet:

• PA-VE 900, 1100, 1200 ja 1600
• Itseankkuroituva
• Muovikansi, saranoitu, lukittava
• Lämpöeristevälikansi
• Vakiokorkeudet  1950-3600mm
• Mittarit DN20 -400
• Telineasennus tai laippakiinnitys

Lisävarusteet:

• Alumiinitikkaat
• Näytteenotto/ tyhjennyshana
• Painemittaus / kloorausyhde
• Impulssilaite
• Kaukovalvontayksikkö
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4300 – MAGNEETTIMITTAUSKAIVOT  
KÄYTTÖ- JA JÄTEVEDELLE

4380 – PATTERITOIMINEN  
MAGNEETTIMITTAUSKAIVO 
Valmistamme laitekaivoja erilaisille mitta- ja hallintalaitteille. Kaivoihimme  
sopivat monien eri valmistajien mittausjärjestelmät. Kaivo voidaan valmistaa 
myös patteritoimisena, jolloin mittaus voidaan viedä sähköliittymän ulottumat-
tomiin.

Ominaisuudet:

• Itseankkuroituva
• PAVE 1600, PE-HD, h = 2600 mm
• Muovikansi, lukittava, saranoitu
• Lämpöeristevälikansi
• Tuloyhde DN40-300 laipalla
• Lähtöyhde DN40-300 laipalla
• Vesimittari DN40-300
• Palloventtiili / Kumiluistiventtiili
• Magneettinen virtausmittari + vahvistin
• Yksisuuntaventtiili
• Erikoissäästölaippa
• Sisäinen putkisto RST/HST
• Modeemi/lähetin: ModBus, 

GSM tai GPRS
• Virtalähde: patteri tai verkkovirta

Lisävarusteet:

• Alumiinitikkaat
• Karanjatko
• Huuhteluyhde
• Desinfiointi
• Paineyhteet

Sisäisen putkiston kasvaessa yli 
DN80 on venttiilit sijoitettava kai-
von ulkopuolelle

Valmistamme virtausmittauskai-
voja myös muihin säiliökokoihin.
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5000 – PAINEENKOROTUSASEMAT
PA-VE-paineenkorotusaseman laitteistoa, kuten pumppujen 
määrää tai mahdollisia mittalaitteita, voidaan muokata tar-
peidenne mukaan. Tämä tekee PAVE-paineenkorotusasemasta 
erinomaisen ratkaisun linjaston loppupäähän tai laajenevien 
asuinalueiden käyttöön sekä teollisuuden tai maatalouden 
vesihuoltoa  
turvaamaan. 

Ominaisuudet:

• Vähäinen virrankulutus
• Paineen vakioarvon automaattinen säätö
• Automaattisesti oikea pyörimissuunta
• Mahdollisuus vuodon seurantaan
• Pehmeä käynnistys
• Tasainen paine käynnin aikana
• Taajuusmuuttajakäyttö
• Virtausmittaus
• Kaukovalvonta
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 Suomalainen osaaminen  
tuottaa turvallisuutta  
vesihuoltoon.
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5100 – KIINTEISTÖPUMPPAAMOT 
PA-VE kiinteistöpumppamoiden säiliöt ovat polyeteenistä rotaatio-
valutekniikalla valmistettuja. Pumppaamot ovat kestäviä ja ympä-
ristöystävällisiä varustettuna korkealaatuisilla komponenteilla. 

Ominaisuudet:

• Itseankkuroituva: 1000, 1200, 1600
• PAVE 1000, PE-HD, h=2600-3100mm
• Lämpöeristevälikansi
• Tuloyhde PEH 110 tai PEH 160
• Lähtöyhde, RST ulkokierre
• RST -putkistolla
• Huuhteluvalmius
• Ohjauskeskus 

 
Myös PA-VE 1200 ja 1600 säiliöillä h= 2600-3600mm

5200 SPIRO - LINJAPUMPPAAMOT 
SUURILLE LAITEKOKONAISUUKSILLE

5300 – LUJITEMUOVI-
PUMPPAAMOT
Spiro- ja LM-kaivot soveltuvat suurem-
piin laitekokonaisuuksiin kunnallistekni-
sissä ratkaisuissa. 

Spiro- ja lujitemuovikaivot vaativat erillisen ank-
kuroinnin, mutta niiden vankka rakenne soveltuu 
erinomaisesti suurempiin laitekokonaisuuksiin, 
kuten esimerkiksi linja- ja välipumppaamoihin 
Valmistamme Spiro- ja LM-pumppaamoita 
DN800–DN3000-runkokokoon.
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7200 – PUHDISTUSYHDEKAIVOT
Vesijohtolinjojen mekaaniseen puhdistamiseen tarkoitettujen PA-VE-puhdis-
tusyhdekaivojen avulla on mahdollista hoitaa puhdistus tehokkaasti ja turvalli-
sesti. Puhdistusyhde soveltuu myös uusien linjastojen huuhteluun, painekokee-
seen ja desinfiointiin.

Ominaisuudet:

• Vesijohtolinjojen mekaaniseen puhdistamiseen
• RST-osat
• Irrotettava sulkukansi
• Lisäpaineyhde
• 2” kynsiliitin

Lisävarusteet:

• Ilmanpoistin
• Alumiinitikkaat

7100 – HAJUNPOISTOYKSIKÖT
PA-VE-hajunpoistoyksikkö sopii jätevesipumppaamoihin ja ver-
koston laitekaivoihin. Laitteisto poistaa jätevedestä aiheutuvan 
hajuhaitan painovoimaisella aktiivihiilisuodatuksella. Asennetaan 
PRO-kaivoon tai pumppaamon tuuletusputken tilalle.

Ominaisuudet:

• Kapasiteetti 4–100 l/s tulovirtaumille

5400, 5500 – SADE- JA 
PERUSVESIPUMPPAAMO
Ominaisuudet:

• PA-VE DN800 / 560, PA-VE DN1300 / 800
• h= tilauksen mukaan
• Muovi-, alumiini- tai valurautakansisto teleskoopilla
• Yhdellä tai kahdella pumpulla
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8000 – PA-VE-MONITOROINTIKAIVO  
TIEDONSIIRROLLA
PA-VE-monitorointikaivo 8000 on tiedonsiirrolla varustettu laitekaivo.  
Sen avulla koko vesi- ja viemäriverkosto on mahdollista muuntaa etäluet- 
tavaksi ja -hallittavaksi. 

PA-VE-monitorointikaivo 8000 auttaa teke-
mään mittauksia ja seurantaa etänä, mikä 
helpottaa laadunvalvontaa ja ongelmien 
ennaltaehkäisyä sekä paikannusta.

PA-VE-monitorointikaivoon voidaan sisällyt-
tää monipuolisesti erilaisia mitta- ja hallinta- 
laitteita. 

Mittaustiedon siirto hoituu verkon yli valvo-
moon, jossa voidaan seurata mm. vesitaset-
ta, veden laatua ja virtaamatietoja. Monito-
rointikaivo asennetaan tavallisesti verkoston 
solmukohtiin, joiden avulla voidaan seurata 
eri alueellisten osien toimintaa.

PA-VE-MONITOROINTIKAIVON RAKENNE
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1.  Virtalähde

• Virta sähköverkosta
• Patteri 10–20 v.
• Aurinkopaneeli tai tuulivoima

2.  Tiedonsiirto valvomoon

• RTU-liittimen avulla valittuun olemassa 
olevaan automaatiojärjestelmään

• GSM/GPRS-modeemin avulla verkon yli
• Laajakaistaradiotekniikalla

3.  Toimi- ja 
mittauslaitteet, mm.

• Virtaus
• Paine
• Sähkönjohtokyky
• Väri
• Kloori
• Lämpötila
• Kulunvalvonta
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Korkeus 
2600-3600 mm

Halkaisija 
1600 mm
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9000 KALVI – TUOTTEET OSANA  
TOIMINTAAMME
Kalvi-pikaliittimet, -jakotukit ja muut varusteet:

Valikoimamme KALVI-infra- ja palotekniikkatuotteet auttavat turvaamaan veden saannin eri-
laisissa tilanteissa. Palopostit turvaavat veden saantia tulipaloissa ja vesipostit helpottavat 
rakennetun ympäristön huoltoa ja parantavat turvallisuutta.

Tuotteet ovat täysin kotimaisia, ja ne täyttävät ammattilaisten vaatimukset. 

9100, 9150 – PALOPOSTIT, 
9200 – PALOPOSTIASEMAT
• CE-merkityt standardit:
• SFS-EN 14384, 14339, 14384
• Rungon eristeenä polyuretaani
• Liitäntäkoko: DN80, DN100, DN150, 

DN200 laippa
• Putkisto RST tai HST
• Automaattinen tyhjennysventtiili
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9050 – SEINÄPALOPOSTIT
• Eri liitäntä- ja putkistokokoja    

DN50, 80, 100
• 150–350 mm:n seinävahvuuksille  

(erikoistilauksesta myös muille  
vahvuuksille)

9250 – VESIPOSTIT
• Putkisto RST DN32-50
• Rungon eristeenä polyuretaani
• Myös vesimittarilla
• Automaattinen tyhjennysventtiili

9300 – JAKOKALUSTEET
• Liitäntä 6”-vesiasemaliittimeen
• Letkuliitännät 2”, 3” ja 4”-kynsiliittimin
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TARVITSETKO ERIKOISVALMISTETUN 
LAITTEEN TAI VALMISTAJAN OSILLESI?
Saat kauttamme myös erikoistilauskappaleet piirustusten mukaan tai voimme 
suunnitella osat tarpeesi mukaan kanssanne. Tarjoamme osaamistamme vesi-
huollon laitteiden suunnittelusta ja rakentamisesta sekä valmistuksesta alihan-
kintana. 

Suunnittelu 
Käytämme Solid Works 3D 
-ohjelmaa, jonka ansiosta 
saamme tarkat kuvat käyt-
töönne alusta asti. 

Rotaatiovalu 
Autamme suunnittelemaan 
kappaleet, valmistamme 
muotit ja viimeistelemme 
lopputuloksen. Myös pie-
nemmät sarjat.

Hitsaus (RST, HST, PE) 
Hitsausosaamisemme avulla 
pystymme valmistamaan 
monipuolisia osakokonai-
suuksia käyttöönne. 

SFS-EN ISO 3834 ja SFS-EN 
ISO 9606-1 pätevyystodis-
tukset
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  0207 199 700 
Pyydä vaihdetta yhdistämään sinut aiheestasi vastaavalle yhteyshenkilölle: 

     Myynti:
• PA-VE tuotteet
• KALVI tuotteet
• Alihankinta

 

     Markkinointi

     Tuotanto

     Laskutus ja reskontra

     Hallinto

     Logistiikka:
• Lähtevät

• Saapuvat

www.pa-ve.fi

Palo- ja Vesitekniikka PA-VE Oy

Paanutie 8, 
42700 Keuruu

info@pa-ve.fi 
Y-tunnus 0709131-2

VALITSE KESTÄVÄN  
VESIHUOLLON KUMPPANI

Rakennamme turvallisempia, tehokkaampia ja älykkäämpiä laitteita vesihuoltoon.  
Näin autamme pitämään huolta yhteiskunnan perustoiminnoista ja rakennetun 

ympäristön turvallisuudesta. 



Palo- ja Vesitekniikka PA-VE Oy
Paanutie 8, 42700 Keuruu

Y-tunnus 0709131-2

Tutustu tuotteisiimme  
osoitteessa

ISO 9001
ISO 14001

www.pa-ve.fi

Kysy lisää tuotteistamme  
tai pyydä tarjous

info@pa-ve.fi  |  p. 0207 199 700




