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  KAIKKI VÄESTÖNSUOJELUSTA  ̶  ASIANTUNTIJALTA 
 

VARAVESISÄILIÖ VS-3 1000 ja 1500 l 
 

Käyttötarkoitus 
Varavesisäiliötä käytetään S1- ja S2-luo-

kan väestönsuojissa sekä kalliosuojissa, 

joissa sen tarkoituksena on turvata väes-

tönsuojan vedentarve suojautumistilanteen 

aikana. 
 

Rakenne ja tekniset ominaisuudet 
Varavesisäiliötä on kaksi eri kokoa: 1000 l 

ja 1500 l (VS-3 1000 l ja VS-3 1500 l). 

Varavesisäiliö on kokoonpantava, ja siksi 

sen tilantarve normaaliajan säilytyksessä 

on pieni. Varavesisäiliön muodostaa ve-

den kanssa kosketukseen tuleva sisäpus-

si sekä sitä tukeva ulkovaippa. Varavesi-

säiliön sisäpussi ja ulkovaippa täyttävät 

Suomen lainsäädännössä, USA:n FDA-

määräyksissä, Saksan BGA-määräyksissä 

sekä EU:n direktiiveissä elintarvikepak-

kauksilta edellytettävät vaatimukset. 

Varavesisäiliö voidaan raaka-ainesisältön-

sä puolesta kierrättää, hävittää polttamalla 

tai toimittaa yhdyskunnan jätehuollon kaut-

ta kaatopaikalle. Varavesisäiliön sisäpussi 

ja ulkovaippa täyttävät Vnp:n 962/1997 py-

kälässä 15 esitetyt vaatimukset tuotteiden 

raskasmetallipitoisuuksista. Lyijyn, kadmi-

umin, elohopean ja kuudenarvoisen kro-

min yhteismäärä tuotteessa alittaa pitoi-

suuden 100 ppm. 
 

Laadunvarmistus 
Varavesisäiliö on valmistettu, tarkastettu ja 

testattu laatujärjestelmämme menettelyoh-

jeiden mukaisesti. Täten ne täyttävät sovi-

tut laatuvaatimukset. Varavesisäiliön val-

mistuksessa on käytetty menetelmiä, jotka 

täyttävät standardin SFS-EN ISO 9001, ed. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 vaatimukset, ja sen on sertifioinut  

DNV Certification OY/AB. Varavesisäiliö 

täyttää sisäministeriön antamissa mää-

räyksissä esitetyt vaatimukset. Eurofins 

Expert Service Oy on myöntänyt varavesi-

säiliölle sen vaatimustenmukaisuuden 

osoittavan tuotesertifikaatin C298/04. 

Temet Oy:n ja Eurofins Expert Service 

Oy:n välillä on tuotesertifiointiin liittyvä 

laadunvalvontasopimus. Varavesisäiliöllä 

on ollut sisäministeriön myöntämä 

käyttölupa tarkastustunnukselle S1, S2, 

kalliosuoja / 415. Tuotteiden LVI-numerot 

ovat 1000 L 9015221 ja 1500 L 9015222. 
 

Toimitus 
Varavesisäiliöt VS-3 1000 l ja VS-3 1500 l 

toimitetaan erillisinä pakkauksina. Mikäli 

tarvitaan erillisiä pienempiä säiliöitä, 

voidaan edellä mainittuja suursäiliöitä 

täydentää 100 litran säiliöillä (VS-6 100 l). 
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Mitoitusperusteet 
Varavesisäiliön mitoitusperusteina ovat 

sisäministeriön asetukset, joissa edellyte-

tään, että jokaisessa suojassa tulee olla 

riittävä määrä vettä suojautumisajan käyt-

töä varten. Mitoitusperusteena toimii väes-

tönsuojan varsinainen suoja-ala, jonka 

perusteella suojaan tulee varata jokaista 

neliömetriä kohti vettä 15 l tai 40 l riippuen 

onko suojassa vesipistettä. 

 

Kokoamis- ja täyttöohje sekä käyttö 

suojautumisaikana 
Kokoa varavesisäiliö sille varatulle paikalle 

seuraavasti: 

- aloita varavesisäiliön kokoaminen levittä-

mällä ulkovaippa 

- pujota varavesisäiliön sisäpussi ulkovai-

pan päällä olevasta aukosta sisään, niin 

ettei pohjalle jää suuria poimuja tai ryppy-

jä 

- käännä varavesisäiliön sisäpussin suu 

ulkovaipan reunojen päälle 

- varavesisäiliöitä täytettäessä nostele 

sisäpussia kevyesti poimujen syntymisen 

välttämiseksi 

- kasaa lappoletku työntämällä annostelu-

hana letkun päähän 

- täytön jälkeen työnnä lappoletkun hana-

ton pää pussin pohjalle ja sulje pussin suu 

narulla 

 

Varavesisäiliön tyhjennys tapahtuu lappo-

letkun avulla. Annostele vesi pienempiin 

astioihin tarpeen mukaan aukaisemalla / 

sulkemalla lappoletkussa oleva annostelu-

hana. 

 

 

 

1000 l pakkauksen tekniset tiedot:  
Säiliön tilavuus (täytenä)              1000 l 

Halkaisija (täytenä)              100 cm 

Korkeus (pakattuna)              30 cm 

Leveys (pakattuna)              26 cm 

Pituus (pakattuna)              112 cm 

Säiliön paino (tyhjänä)              10 kg 

Varastointitilantarve              0,09 m³ 

 

1500 l pakkauksen tekniset tiedot:  
Säiliön tilavuus (täytenä)              1500 l 

Halkaisija (täytenä)              100 cm 

Korkeus (pakattuna)              30 cm 

Leveys (pakattuna)              26 cm 

Pituus (pakattuna)              167 cm 

Säiliön paino (tyhjänä)              14 kg 

Varastointitilantarve              0,13 m³  

 

Pakkauksen sisältö: 
Sisäpussi               1 kpl 

Ulkovaippa               1 kpl 

Lappoletku               1 kpl    

Annosteluhana              1 kpl 

Kiristysnaru               1 kpl  

Pakkauslaatikko              1 kpl 

 

 

VARAVESISÄILIÖ SÄILYTETÄÄN NOR-

MAALIOLOJEN AIKANA AVAAMATTO-

MANA PAKKAUKSESSAAN. 
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