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Vuonna 1977 perustettu perheyritys Pur-ait Oy on Suomen suu-
rin aitojen ja porttien valmistaja, maahantuoja ja markkinoija.  
Yritys valmistaa ja toimittaa vuosittain lähes 200 kilometriä ai-
taverkkoa ja noin 1500 porttia. Pur-ait toimittaa aitoja ja portte-
ja kaikkialle Suomeen.
Pur-aitin kautta saa myös aitojen ja porttien sekä porttiauto-
maation asennukset, huollot ja varaosat. Aitojen ja porttien 
raaka-aineena käytetään lähes yksinomaan suomalaisen Purso 
Oy:n valmistamaa alumiiniprofiilia.

Protector-liukuportti erikoistäytteellä ja Swing-käyntiportti

Alumiini on täysin kierrätettävä, energiatehokas materiaali. Tuotteissa käytetystä alumiinista noin puolet on kierrätysmate-
riaalia. Myös valikoiman terästuotteet on valmistettu jätemäärät minimoiden, ja Pur-ait kierrättää kaiken valmistuksessa ja 
asentamisessa syntyvän teräs- ja alumiinijätteen.

Pur-ait Oy:n portit ovat kotimaista laatutyötä ja suunniteltu kes-
tämään pohjoisen haastavissa sääolosuhteissa. Porttiprofiilit on 
valmistettu suomalaisen Purso Oy:n alumiinista. Kestävä alumiini 
yhdistettynä pitkäaikaiseen tuotekehitykseen luo tuotteen, joka 
kestää käytössä ja näyttää hyvältä pitkään.

Oikean porttimallin valintaan vaikuttavat asiakkaan tarpeet, tontin 
asemakaava, sisäänajoliittymän sijainti ja kulkusuunta, raskaan lii-
kenteen kääntymistilan tarve, porttiympäristön maanpinnan kor-
keuserot sekä portin pääkäyttäjäryhmä ja -käyttöajankohta.

Tuotevalikoimasta löytyy koneellistettuja liuku- ja taittoportteja 

ajoneuvoliikenteen ohjaamiseen ja rajoittamiseen sekä kulunval-
vontaan sopivia saranaportteja ja pyöröportteja.

Portit toimitetaan joko käsikäyttöisenä tai porttikoneistolla ja 
ohjausautomatiikalla, riippuen portin mallista, koosta ja käyttö-
paikasta. Porttien täytevaihtoehtoja ovat pystysäle-, elementti-, 
panssariverkko- tai umpipaneelitäyte.

Vakiomallien nimelliskorkeudet vaihtelevat metristä kolmeen met-
riin 250 mm välein. Kulkuleveydet ovat liukuporteissa kahdesta 
metristä kahteenkymmeneen metriin ja saranaporteissa metristä 
kymmeneen metriin asti.

Porttimallit

Pikataittoportti Swing-saranaportti
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Portinpylväsjärjestelmä

Pur-aitin porttien yhteydessä käytetään moniuraista alumiiniprofiilia EN-AW 6063. Halkaisijaltaan 120 mm ja 
pursottamalla valmistettuun P11 portinpylvääseen saadaan kahdeksan kiinnitysuraa, jotka takaavat kestä-
vän kiinnityksen saranoinnille ja porttiin liitettävälle aitaverkolle. Alumiinipylvään urakiinnitys mahdollistaa 
portin helpon korkeussäädön. Suurikokoisissa ja koneellisissa saranaporteissa suositellaan käytettäväksi 
yhteen hitsattuja pylvässarjoja. Liukuporteissa käytetään porttimallien mukaisia pylvässarjoja.

Protector-liukuportti

Protector-liukuportti on suunniteltu vaativiin kohteisiin. Tällaisia 
käyttökohteita ovat mm. teollisuusalueet, joissa liikkuu paljon ras-
kasta kalustoa ja ajoneuvon kääntösäde edellyttää leveää ajoauk-
koa.

Protector-liukuportti on saatavissa käsikäyttöisenä riippulukko 
korvakkein varusteltuna tai koneellistettuna versiona. Koneellis-
tettuna Protector on kestävä ratkaisu usein avautuvaan porttiin ja 
siihen on helppo asentaa tarvittava porttiautomatiikka, jolloin se 
toimii saumattomasti osana kulunvalvontaa. 

Protector-liukuportin kehyksenä käytetään pursotettua, läpimital-
taan 95 x 75 mm alumiiniprofiilia. Kehys liitetään alapalkkiin hit-
saamalla.

Protector-liukuportin kestävyyden perustana toimii kantava ala-
palkki, jonka varaan liukuportin kehys rakennetaan. Alapalkin ra-
kenne on suunniteltu kestämään erityisesti siihen sivusuunnassa 
kohdistuvaa rasitusta. Alapalkin mitat ovat 179 x 168 mm.

Protector-liukuportti on CE-hyväksytty. Koneellistettu Protector-
liukuportti täyttää standardin SFS-EN 13241 vaatimukset.

Classic-liukuportti

Classic-liukuportti on helposti asennettava ja huollettava käsi-
käyttöinen portti. Alumiiniseen runkoon rakennettu liukuportti on 
varmatoiminen myös talvella. Se on kevyt, edullinen liikenteenoh-
jausratkaisu tiloihin, joissa päivittäinen avaus- ja sulkemistarve ei 
ole suurta.

Classic soveltuu hyvin esim. huoltoportiksi teollisuuslaitosten alue-
suojauksessa tai sisäpuolisissa suoja-aidoissa.

Classic-liukuportin runkona käytetään pursotettua, erityisesti tä-
hän tarkoitukseen suunniteltua, läpimitaltaan 115 x 75 mm alu-
miiniprofiilia.

Täytevaihtoehdot ovat alumiini-panssariverkko tai alumiinipysty-
säletäyte.
Käsikäyttöinen Classic-liukuportti on CE-hyväksytty.

Protector-liukuportin mitoitus

Leveys
Merkintä      A (mm)

Palkin pituus
(mm)

Kannatus
K (mm)

300 2950 4600 950
400 3950 6200 1550
500 4950 7200 1550
600 5950 8200 1550
700 6950 9200 1550
800 7950 10200 1550
900 8950 11500 1850

1000 9950 12500 1850

Classic-liukuportin leveydet

Merkintä
Leveys

1-osainen
A-mm

Liukusarja
K-mm

200 2000 930
300 3000 930
400 4000 1930
500 5000 1930

Pariportti 2 x A mitta

Protector-liukuportti maalatuilla pylvässarjoilla sekä aitapylväillä

Classic-liukuportti

Protector-liukuportin 
alapalkki – 08
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Swing-saranaportin mitoitus

Merkintä Leveys
A-mm

100° aukeava 180° aukeava

1-osainen
B-mm

2-osainen
C-mm

2-osainen
D-mm

98 980 1120* - -
96 960 1120 2190 1950

148 1480 1650 3230 2990
198 1980 2150 4230 3990
248 2480 2650 5230 4990
298 2980 3150 6230 5990
348 3480 3650 7230 6990
398 3980 4150 8230 7990
498 4980 5150 10230 9990

* Painikelukollinen käyntiportti ilman avainpesiä

Swing-saranaportti

Swing-saranaportti on suosittu, edullinen ja kestävä alumiiniraken-
teinen perusportti. Portti on kevyt käyttää käsin, mutta se on saa-
tavana myös koneellisena. Käsikäyttöisenä käyntiporttina Swing 
toimii hyvin parina toisen isomman ajoportin lisänä tai erillisenä 
henkilöporttina aitalinjalla. Porttisaranat ovat myös korkeussuun-
nassa säädettäviä.

Swing-saranaportin kehys on pursotettua, erityisesti tähän tarkoi-
tukseen suunniteltua, läpimitaltaan 95 x 75 mm alumiiniprofiilia.
Portin täytteenä on sama verkko kuin Purso-panssariaidassa. Tilauk-
sesta portin saa myös pystysäletäytteisenä.
Saranaportin vakiokorkeus on 1...3 metriä, mutta se on saatavilla 
myös mittojen mukaan.

Käsikäyttöinen Swing-saranaportti on CE-hyväksytty.

Päiväkotilukko

Pur-aitin tuotekehityksen tulos on kaksitoiminen 
salpalukko, joka on suunniteltu erityisesti päivä-
kotien ja lastentarhojen portteja varten, mutta se 
soveltuu erinomaisesti myös pihaporttien turval-
liseksi pikalukoksi. 

Pikataittoportti

Nopealiikkeisen pikataittoportin kompakti rakenne on suunniteltu 
tilatehokkaisiin porttiympäristöihin, joissa aukeamistilaa on rajalli-
sesti. Yksilehtisen taittoportin vastapylvään puolella ei tarvita lain-
kaan turvaetäisyyttä kiinteään esteeseen. 
Pikataittoportti sopii liikenteenohjaukseen mm. logistiikkakeskuk-
sissa, satamissa, lentokentillä ja muilla teollisuusalueilla.

Kaksilehtiset pikataittoportit ovat saatavissa 2000...2500 mm kor-
keuksilla 100 mm välein. Leveydet saatavissa 3000...10000 mm aina 
500 mm välein.
Yksilehtisenä pikataittoportti on saatavissa myös vastaavilla korke-
uksilla, mutta leveydet alkavat jo 1500 mm aina 4000 mm saakka.
Leveyttä voidaan porteissa lisätilauksesta muuttaa aina 50 mm 
sekä korkeutta 100 mm välein.

Portin koneistona käytetään pohjolan olosuhteisiin suunniteltuja 
vankkarakenteisia ja luotettavia DAAP-moottoreita, jolloin portin 
avatumisnopeus on jopa 1m/s.

Pikataittoporttiin sisältyy vakiovarusteina kaukosäädin, avainim-
pulssikytkimet molemmin puolin, 10 turvareunaa, 2 valokenno-
linjaa sekä manuaalinen lukittu hätäavaus. Käyttöturvallisuutta 
voidaan lisätä turvasilmukoilla portin molemmin puolin.

Porttiin on saatavissa myös lisätarvikkeita esim. ylös asennettu 
piikkilista ylikiipeämissuojaksi ja erikoismatala maavara min 100 
mm - vakio 250 mm. Portti voidaan varustaa punavihreällä opas-
tinvalolla.
Pikataittoportti on CE-hyväksytty. Koneellistettu pikataittoportti 
on standardin PN EN 13241-1 + A1:2012 mukainen.

Pikataittoportin mitoitus

Vapaa ajoaukko Sj Lehden
korkeus Ho

Pylvään koko
W

Ho + 250 mm
maavara*

Pylvään
pituus L

Leveys ohjauskeskuksen
kanssa

Leveydet 
50 mm välein

1500...2950 mm

2000 160 x 160 2250 2550 Sj+1225
2100 160 x 160 2350 2650 Sj+1225
2200 160 x 160 2450 2750 Sj+1225
2300 160 x 160 2550 2850 Sj+1225
2400 160 x 160 2650 2950 Sj+1225
2500 160 x 160 2750 3050 Sj+1225

Leveydet
50 mm välein

3000...4000 mm

2000 200 x 200 2250 2550 Sj+1350
2100 200 x 200 2350 2650 Sj+1350
2200 200 x 200 2450 2750 Sj+1350
2300 200 x 200 2550 2850 Sj+1350
2400 200 x 200 2650 2950 Sj+1350
2500 200 x 200 2750 3050 Sj+1350

* erikoismatala maavara saatavissa min 100 mm

Swing-saranaportti, 1-lehtinen

Pikataittoportti
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Carousel-pyöröportti

Carousel-pyöröportti soveltuu jalankulkuliikenteen valvontaan ja 
ohjaamiseen siellä, missä halutaan tietää kuka, milloin ja mihin 
suuntaan on kulkenut. 

Portin rakenne annostelee kulun siten, että vain yksi henkilö voi 
kulkea portista kerrallaan. Kortinlukijoin varustettu pyöröportti 
suorittaa tarkistuksen ja varmistaa läpikulun luvallisuuden. Pyö-
röportin läpäisykyky kortinlukijoilla varustetuilla malleilla on n. 
20...25 henkilöä minuutissa. Vapaasti pyörivällä teljellä läpäisykyky 
on jopa 30 henkilöä minuutissa. 

Valikoimaan kuuluu myös malli, jonka lävitse voi kuljettaa esimer-
kiksi polkupyörän.

Carousel-pyöröportin järeä runko ja pyörivä telki on valmistettu 
alumiinista. Kolmijakoinen telki on värjätty polttomaalaamalla ja 
vakioväri on vaaleansininen (RAL 5024).

Koneiston mekaaniset osat ovat alumiinia tai ruostumatonta tai 
pinnoitettua terästä. Portin koneisto on kokonaan koteloitu, jol-
loin se on suojassa säältä ja ilkivallalta. Kaapeloinnit on suojattu 
runkorakenteiden sisälle.

Pyöröportin lämmitetty perustus ja valaistu kulkuaukko helpotta-
vat talvikäyttöä. Pyöröportin ohjauskeskus on lämmitetty ja sovel-
tuu erinomaisesti pohjoisen vaativiin olosuhteisiin.

Pyöröportin siirrettävä malli on erinomainen vaihtoehto työmai-
den kulunvalvontaan. Portti toimitetaan muutoin valmiina, mutta 
kulunvalvonnan osuus puuttuu. Asiakas voi liittää sen osaksi omaa 
kulunhallintajärjestelmäänsä.

Carousel-pyöröportti, polkupyörämalli, portissa erikoisvarustelu

Temec-liikenteenohjauspuomi

Luotettava Temec-liikenteenohjauspuomi sopii erityisesti kohtei-
siin, joissa avauksia on päivän mittaan paljon ja joissa puomin pitää 
sulkeutua ja avautua nopeasti. Temec-puomin tyypillisiä käyttö-
kohteita ovat mm. pysäköintitalot, teollisuuden portit ja tulli ym. 
tarkastuspisteet.

Puomin ohjausjärjestelmänä käytetään Ovitor-automatiikkaa. Au-
tomatiikka voidaan integroida osaksi kiinteistön muuta tunnistin- 
ja kulunvalvontakokonaisuutta.

Puomin varren vakioväritys on kelta-musta ja maksimileveys 5,7 
m. Puomin varsi on saatavissa heijastinteippauksella kohteen vaa-
timuksen mukaisin värein sekä tarvittaessa LED-varoitusvaloin va-
rusteltuna. 

Puomimalli

Siirrettävä pyöröportti

Alumiinikaiteiden käyttökohteita ovat mm. vedenpuhdistamot, 
urheilukentät, taloyhtiöiden pihat ja teollisuuskiinteistöt. 
Kaikki kaiteen osat ovat luonnonväriin anodisoitua alumiinia. Pin-
takäsittelyn ansiosta kaideosat kestävät hyvin sekä mekaanista 
että kemiallista kulutusta ja ovat helppohoitoisia. Tuotteet täyttä-
vät kaiteita koskevat lujuusvaatimukset.

Pur-ait Oy:n kaidejärjestelmä koostuu vakioelementeistä, joita yh-
distelemällä kokonaisuus on helppo suunnitella. Kaidetolpat voi-
daan kiinnittää alustaansa kiinnikkeillä tai valamalla. Kiinnikkeet 
ovat joko taso- tai sivuasennettavia.

Ylä- ja alajohteet sekä potkulistat toimitetaan varastomittaisina 
(n. 6 m) ja sahataan määrämittaansa asennuspaikalla. Kaidetolpat, 
kulma- ja jatkokappaleet sekä kiinnikkeet toimitetaan koneistettui-
na ja määrämittaisina.

Kaidemalli
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Aitamallit

Pur-ait Oy:n alumiiniset ja teräksiset, korroosiota vastaan pintakäsitellyt aidat on suunniteltu aluesuojaukseen pohjoisen haastavissa sää-
olosuhteissa. Tuotevalikoimaan kuuluu sinkitystä teräslangasta tai alumiinilangasta kudottu panssariverkkoaita sekä teräselementtiaidat 
Eco W -säleverkkoaita ja Emilia ja Eemeli pinna-aidat. Oikean aitamallin valintaan vaikuttavat asiakkaan tarpeet, tontin asemakaava sekä 
maanpinnan korkeuserot.

Panssariverkkoaidan aita- ja porttikorkeudet

Merkintä ja aitakorkeus Aitaverkko H (mm) Reunalankojen väli H (mm) Portti H (mm) Aitapylväs L (mm) Portinpylväs L (mm)
100 990 970 900 1300 1500
125 1240 1220 1150 1600 1750
150 1490 1470 1400 1900 2100
175 1740 1720 1650 2150 2350

175 P2 – – 1650+230 2400 2600
200 1980 1970 1900 2400 2600

200 P3 – – 1900+330 2700 2900
250 2480 2470 2400 2900 3100

250 P3 – – 2400+330 3200  3400
300 2980 2x1485 2900 3400 3600

Aitaverkon korkeustoleranssi +0...20 mm. Silmäkoko 50 x 50 mm. Aitakorkeuden P2 ja P3 porteissa on verkon lisäksi kaksi tai kolme piikkilankaa.

Panssariverkkoaita

Pur-ait kutoo itse käyttämänsä aitaverkot kolmesta eri lankamate-
riaalista standardin SFS-EN 10223-6 mukaisesti.
Vakio-aitakorkeudet ovat 250 mm välein metristä kolmeen metriin. 
Panssariverkon silmäkoko on 50 mm, mutta myös muita silmäko-
koja kudotaan tilauksesta.

Alumiini
Alumiiniverkko kudotaan kovaksi vedetystä alumiinilangasta EN-
AW 6060. Langan paksuus on 3,1 mm ja vetolujuus n. 300 N/mm2. 
Reunalankana käytetään vastaavaa 5,5 mm alumiinilankaa.

Teräs
Kuumasinkittyä teräsverkkoa valmistetaan 2,5 ja 3,0 mm vahvasin-
kitystä n. 250 g/m2 langasta. Sinkityn langan vetolujuus on n. 450 
N/mm2. Reunalankana käytetään 4 mm vahvasinkittyä lankaa.

Aitapylväs
Panssariverkkoaitajärjestelmässä käytetään aitapylvääksi suunniteltua alumiiniprofiilia EN-AW 6063.
Halkaisijaltaan 70 mm pursottamalla valmistettuihin pylväisiin P7 ja P6 saadaan kauniin muotoilun lisäksi 
kiinnitysura, joka takaa helpon ja kestävän kiinnityksen verkolle ruostumattomilla verkkokiinnikkeillä.
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VALMISTUS, MYYNTI, ASENNUS JA NEUVONTA

Pur-ait Oy
Lyhtytie 24
00750 Helsinki
Puhelin   09 350 9400
www.purait.fi

Emilia-pinna-aita

Tyylikäs ja tukeva pinna-aita Emilia on suunniteltu kohteisiin, jois-
sa suojaavan aidan tulee olla erittäin vankka, mutta myös sopia 
ympäristöön. Teräksinen Emilia soveltuu hyvin julkisiin kohteisiin, 
kuten seurakunnat, toimistorakennukset ja yritysten pääkonttorit.

Emilia-aitaelementissä vankat 20 x 20 mm pystypinnat kulkevat te-
räksisen 40 x 30 mm vaakaprofiilin läpi. Pystypinnat on käännetty 
vaakaprofiiliin nähden kulmittain ja hitsattu kiinni liitoskohdista. 
Näin toteutettuna aidan rakenne on erittäin tukeva. Pystypinnat 
ylittävät reilusti ylimmän vaakaprofiilin, tehden ylikiipeämisestä 
hankalaa. Aitaelementtiä on saatavilla 1200...2000 mm korkeuksil-
la. Elementin pituus on 2500 mm.

Aitapylväs
Emilia-aitaelementti asennetaan aitajärjestelmään kuuluvaan pyl-
vääseen, joka mahdollistaa erilaisia asennustapoja. Aitalinjan 90° 
kulma voidaan toteuttaa kulmapylväällä, muut kulmat ja porrastus 
päätepylväillä ja sileillä pylväillä. Porrastaessa elementin kiinnik-
keet asennetaan asennuspaikalla suunnitellun kallistuksen por-
rastamisen mukaan. Myös T-liitoksen asentaminen on mahdollis-
ta. Pylväästä on saatavilla jalallinen versio, joka on asennettavissa 
tukimuurin päälle. Pylvään koko on 60 x 60 mm ja vakiona pylvään 
päälle on asennettu alumiinikansi.

Eemeli-pinna-aita

Pinna-aita Eemelin käyttökohteiksi sopivat erityisen hyvin päiväko-
dit ja leikkipaikat, koska elementissä ei ole kiipeilyn mahdollistavia 
vaakapinnoja ja tasainen yläpinta estää vaatteita takertumasta 
aitaan. Kapea pinnaväli estää myös esimerkiksi pään työntämisen 
pinnojen väliin. Muita sopivia käyttökohteita ovat mm. jalankulun 
ohjaaminen liikekiinteistöjen ja taloyhtiöiden pihoilla, sekä yleises-
ti kaupunkien infrarakentamisen tarpeet.

Eemeli-aitaelementti on rakenteeltaan umpikehäinen ja sen pysty-
pinnat ovat 25 x 25 mm neliöputkea. Aitalementin pituus on 2500 
mm ja korkeus 1200 ...2400 mm. Aitaelementin pystypinnojen väli 
on kapea (< 89 mm).

Eemeli-aitaelementti asennetaan kuten Emilia-aitaelementtikin 
aitajärjestelmään kuuluvaan 60 x 60 mm pylvääseen, joka mahdol-
listaa useita erilaisia asennustapoja.

ECO W -säleverkkoaita

Kestävä ja tyylikäs Eco W -säleverkkoaita on yksi käytetyimpiä ai-
tamalleja teollisuus- ja liiketonttien rajaamisessa. Sopivia käyttö-
kohteita ovat mm. teollisuusalueet, liikekiinteistöt, koulut ja hoi-
vakodit.

Eco W -aidan kolmilankarakenne koostuu hitsatuista teräksisistä 6 
mm pystypinnoista ja 8 mm vaakapinnoista, joista muodostuu 50 
/ 200 mm silmäkoon aitaelementti. Aitaelementin toisella pitkällä 
sivulla on 30 mm korkeat piikit kiipeämisesteenä. Piikit asennetaan 
turvallisuussyistä alaspäin matalissa aidoissa ja aina esimerkiksi 
päiväkotien sekä koirapuistojen aitauksissa.

Eco W -elementin pituus on 2500 mm. Korkeus on 630 mm ja siitä 
ylöspäin 200 mm välein aina 2430 mm asti. Urheilukenttäaidoissa 
päästään jopa 6 metrin aitakorkeuteen.

Aitapylväs
Eco W -aitaelementti asennetaan aitajärjestelmään kuuluvaan 
Sigma-pylvääseen.
Aitalinjan 90° kulma voidaan toteuttaa kulmapylväällä. Myös T-lii-
toksen toteuttaminen on mahdollista kulmapylvästä käyttämällä. 
Kuumasinkityn Sigma-pylvään koko on 60 x 40 mm ja vakiona pyl-
vään päälle on asennettu muovikansi. Lisävarusteena on saatavilla 
myös alumiinikansi. Pylväästä on saatavilla myös jalallinen versio, 
joka on asennettavissa tukimuurin päälle.

ECO W -säleverkkoaita 

Emilia-pinna-aita

Emilia                                                                         Eemeli

Elementtiaitojen pintakäsittely

Teräksiset elementtiaidat Eco W, Emilia ja Eemeli on pintakäsitelty kuumasinkitsemällä, standardin EN ISO 1461:2000 vaatimukset täyttä-
en. Kuumasinkityllä teräksellä on erityisen hyvä kulutuskestävyys, kiinnipysyvyys, korroosiosuoja ja mekaaninen kestävyys. 
Kuumasinkitys kokonaisena upottamalla muodostaa ehjän suojakalvon elementin pintaan ja takaa parhaan suojan korroosiota vastaan, 
kun erikseen sinkittyjen osien yhteen hitsauksen seurauksena ei synny korroosiolle alttiita hitsaussaumoja. Kuumasinkityksen jälkeen 
pinna-aita voidaan maalata RAL-sävyissä tilaajan toiveen mukaiseksi.


