
VV-3 VÄESTÖNSUOJAN VUODE 

Temetin väestönsuojan vuode:

Väestönsuojan vuode VV-3 on tarkoitettu 
käytettäväksi S1- ja S2-luokan väestönsuojissa 
sekä kalliosuojissa. Sen tarkoituksena on taata 
väestönsuojassa oleville vuodepaikat suojautu-
misen aikana. Väestönsuojan vuodetta voidaan 
käyttää myös paareina.

Vuode koostuu kolmesta päällekkäisestä 
vuodetasosta. Normaaliaikana vuode voidaan 
säilyttää pakattuna osiin. Vuoteen päällisen 
saumat on kuumahitsattuja saumoja tai 
ompeleita. Päällinen on vettä läpäisemätön ja 
homehtumaton, ja toimii samalla patjana. 
Vuoteen runko on valmistettu kuumasinkitystä 
teräsprofiilista.

Väestönsuojassa tulee olla vuodepaikat 1/3:lle 
henkilömäärästä. 

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Valmistettu Suomessa

• Päällinen PVC-kangasta

• Runko kuumasinkittyä teräsprofiilia

• Voidaan käyttää myös paareina

• Toimitetaan osina kuormalavalle pakattuna

Eurofins Expert Service Oy on myöntänyt 
väestönsuoja vuoteelle sen vaatimusten 
mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin VTT-
C-1716-07.

KÄYTTÖKOHTEET:

✓ S1- ja S2-luokan väestönsuojissa sekä

kallioväestönsuojissa
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Asennusohje:

Kasattaessa olisi suotavaa olla kaksi henkilöä ja 
13 mm kiintoavain tai sitä vastaava työkalu. 
Osien numerointi on esitetty seuraavalla sivulla 
olevassa piirustuksessa. 

• Aloita vuoteen kasaus ruuvaamalla ruuvit, osa 
nro 3, kuvan 1 mukaisesti. Kulmakappaleeseen, 
osa nro 2, tulee 2 kpl ruuveja. Älä kiristä ruuveja 
vielä pohjaan asti. Kulmakappaleita tulee 12 kpl 
/ vuode ja kulmakappaleiden ruuvit sijoittuvat 
aina sisäpuolelle.

• Pujota C-profiilit, osa nro 5, (6 kpl / vuode) 
päällisten tunneleihin, vako sisäänpäin (kuvat 2 
ja 3).

• Liitä seuraavaksi kulmakappaleet profiilien, 
osa nro 7, päihin ja kiristä pultit (kuva 4). Tämän 
jälkeen liitä profiilit, osa nro 5, kulmakappalee-
seen ja kiristä pultit (kuvat 5 ja 6). Vuoteen taso 
on nyt valmis. 

• Pinoa 2 kpl vuoteen tasoja päällekkäin lattialle 
(kuva 7). 

• Pujota C-profiilit, osa nro 6, (4 kpl / vuode) 
kulmakappaleeseen (kuva 8).

• Nosta vuoteen keskimmäinen taso C-profiilis-
sa olevien keskimmäisten reikien tasolle ja 
kiristä kulmaruuvit, osa nro 4, C-profiilin 
ulkopuolelta (kuvat 9 ja 10).

• Nosta vuoteen alin taso C-profiilissa olevien 
alimpien reikien tasolle ja kiristä kulmaruuvit, 
osa nro 4, C-profiilin ulkopuolelta (kuva 11).

• Nosta vuoteen ylin taso C-profiilin päihin ja 
laske se ylimpien reikien kohdalle. Tarvittaessa 
auta sovitusta sopivalla työkalulla, joka ei 
kuitenkaan saa vahingoittaa profiileja lyödessä. 
Lopuksi kiristä kulmaruuvit, osa nro 4, C-profiilin 
ulkopuolelta (kuvat 12, 13 ja 14).
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Käyttöohje suojautumisen aikana:

- paarivuodeyhdistelmä on sijoitettava noin 5 
cm etäisyydelle kiinteistä rakenteista Tällä 
estetään mahdolliset rakenteista siirtyvät 
tärähdysvoimat

- paarivuodeyhdistelmät tulisi 
käyttötilanteessa asettaa vierekkäin

- paarivuodeyhdistelmän ollessa yksittäisenä 
ja tyhjänä ylimmälle vuodesijalle on 
noustava rauhallisesti

- halutessasi vuoteesta paarit, löysää 
kulmakappaleen ruuvit, osa nro 4, ja nosta 
sängyn pystyprofiilit pois

Mitoitusperusteet

Mitoitusperusteena on väestönsuojan henkilö-
määrä. Väestönsuojassa tulee olla vuodepaikat 
1/3:lle henkilömäärästä.

Tekniset tiedot

Pituus 1900 mm

Leveys 700 mm

Korkeus 1300 mm

Vuoteen paino 30,6 kg

Osa nro Nimike Kpl Mitat Materiaali
1 Päällinen 3 950x1750 PVC-kangas
2 Kulmakappale 12 AW-6063T6
3 Kuusioruuvi 24 M8x12 FeZE
4 Kuusioruuvi 12 M8x35 FeZE
5 C-profiili sivupaarre 6 40x25x1.5 L=1790 S25GD+Z275MA
6 C-profiili jalka 4 40x25x1.5 L=1300 S25GD+Z275MA
7 C-profiili päätypaarre 6 40x25x1.5 L=590 S25GD+Z275MA
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