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Henkilöportit  
– valintaopas
Tässä oppaassa esittelemme erilaisten 
henkilöporttien ominaisuuksia, jotta 
oikeanlaisen portin valitseminen olisi 
helpompaa. Erittelemme porttien 
käyttökohteita ja teknisiä ominaisuuksia. 
Havaintomme perustuvat kokemukseen 
satojen porttien toimittamisesta. 
Toimittamiemme porttien läpi on kuljettu 
yli sata miljoonaa kertaa.

Kaikkien porttien yhteisenä ominaisuutena voidaan pitää kykyä 
annostella ihmisten kulkua. Annosteluihin liittyy myös porttien 
suurimmat eroavaisuudet. Henkilöportit voidaan jakaa viiteen 
pääryhmään:

1. vyötärön korkuiset sakaraportit
2. vyötärön korkuiset siipiportit
3. nopeakulkuiset portit
4. täysikorkeat siipiportit
5. turvasulut/sylinterit.

Seuraavaksi kerromme tarkemmin jokaisesta ryhmästä erikseen.



Vyötärön korkuiset sakaraportit
Sakaraportit ovat oikea valinta silloin, kun halutaan annostella 
kulkijoita yksitellen, sillä useamman henkilön on haastavaa 
kulkea näistä porteista samanaikaisesti. Sakaraportti on usein 
kustannustehokkain tapa toteuttaa annosteltu kulku tiloihin. 
Tällaista porttia hyödynnettäessä on kuitenkin huomioitava, 
ettei kulkureitti ole täysin suljettu, vaan portin yli on mahdollista 
hypätä. Nämä portit tunnetaan myös nimellä kapulaportti.

Sakaraportteja hyödynnetään tyypillisesti uimahallien, stadionien, rautatieasemien ja aulojen 
sisäänpääsyissä. Kyseinen porttityyppi on kuitenkin toimiva missä tahansa tilassa, jossa halutaan 
toteuttaa henkilöiden kulunvalvonta yksi kerrallaan. Sakaraportit sopivat myös ulkokäyttöön.
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Joissakin sakaraporttimalleissa on mahdollista 
käyttää moottoroitua sakaran pyöräytystä. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että sakara liikahtaa 
hiukan eteenpäin kulun ollessa sallittua. Portti 
myös pyörähtää paikalleen niin, että kapulat 
ovat aina oikeassa asennossa. Mahdollisimman 
suurta kulutuskestävyyttä ja vikasietoisuutta 
haettaessa tästä toiminnosta voidaan kuitenkin 
luopua. 

Drop arm -toimintoa hyödyntämällä kapula 
putoaa alas tietystä signaalista. Ominaisuuden 
ansiosta porteista pääsee nopeasti ulos hätä-
poistumistilanteissa. Kyseiselle toiminnolle vaih-
toehtona on, että portit kytketään pyörimään 
hätäsignaalin seurauksesta vapaasti ulospäin 
kuljettaessa. 

Liikkumisen helpottamiseksi porteissa on hyvä 
olla kulkuindikaattoriledit tai nuolivalot, jotka 
osoittavat sallitun kulkusuunnan ja onnistuneen 
kulunvalvonnan luennan. 

Yleisesti nämä portit ovat varsin vikasietoisia ja 
huoltovapaita. Vuosittaiset tarkastushuollot on 
kuitenkin syytä muistaa.

Tekniset ominaisuudet



Vyötärön korkuiset siipiportit
Siipiportteja yhdistää nimensä mukaisesti kääntyvä siipi, 
joka voi olla lasia, muovia (esimerkiksi polykarbonaattia tai 
lexania) tai rosteriputkea. Porttien siipiä on mahdollista saada 
eri mitoissa ja malleissa. Portti aukeaa yleensä 90 asteen 
kulmassa kulkusuuntaan nähden, mutta avautumiskulma on 
tarpeen mukaan säädettävissä.

Siipiportti mahdollistaa useamman ihmisen kulkemisen portista samanaikaisesti, sillä auettuaan 
se sulkeutuu vasta muutaman sekunnin kuluttua. Tästä syystä siipiportteja ei voida hyödyntää 
ihmisten annostelussa tai kulunvalvonnassa. Siipiportteja käytetään yleisesti myymälöiden sisään-
tuloissa, auloissa ja liikuntaesteisten kulkuportteina. Kaikki siipiportit eivät sovellu ulkokäyttöön.
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Portin siiven pituus on mietittävä käyttötarkoi-
tuksen mukaan. Se, mitä porteista on tarkoitus 
kuljettaa ja toimiiko portti esimerkiksi liikun-
tarajoitteisten kulkureittinä, vaikuttaa siipien 
suosituspituuteen. Esteettömyyden takaamiseksi 
aukon tulisi olla vähintään 90 cm leveä. Siiven 
pituus ja materiaali vaikuttavat sen painoon ja 
painolla on merkitystä portin avaus- ja sulkuno-
peuteen. Siiven painon noustessa on huomioita-
va myös portin rungon kannatuskyky. Yli metrin 
pituisiin siipiin suositellaan materiaaliksi rosteri-
putkea sen keveyden vuoksi.  

Lukijoiden sijoittaminen portteihin voi olla 
haastavaa etenkin, jos kulunvalvonta halutaan 
molempiin kulkusuuntiin. Useimpiin pyöreärun-
koisiin portteihin saa asennettua vain yhden lu-
kijan, ellei rungosta tee leveämpää tai korkeam-
paa. Kulunvalvonnan lukijoiden sijoittelussa on 
mahdollisuus hyödyntää myös läheisiä seiniä tai 
käyttää erillisiä lukijatolppia. Pyöreärunkoisiin 
portteihin on saatavilla myös erillisiä lukijapy-
ramideja, jotka mahdollistavat kahden lukijan 
sijoittamisen itse porttiin. 

Jos portin halutaan avautuvan sähköisesti, on 
valittava moottoroitu malli. Vaihtoehtona moot-
toroidulle mallille on yksinkertaisempi portti, 
joka aukeaa työntämällä ja palautuu kiinni 
jousen avulla.

Hätäpoistumistilanteita varten portissa on oltava 
hätäpoistumisohjaus, jotta siivet saadaan au-
keamaan esimerkiksi palotilanteessa haluttuun 
kulkusuuntaan. Useimmat siipiportit voi myös 
työntää auki hätäpoistumistilanteessa. Muissa 
tilanteissa moottoroitujen porttien työntämistä 
auki ei suositella.

Tekniset ominaisuudet



Nopeakulkuiset portit
Nopeakulkuiset portit mahdollistavat suuremman kulkijamäärän 
minuutissa ja tarkemman kulkijoiden annostelun sekä 
laskennan sakaraportteihin verrattuna. Nopeissa porteissa 
on erilaisia valoantureita, joiden avulla varmistetaan, ettei 
portista kulje yhtä ihmistä enempää kerralla. Portti ei aukea, jos 
kulkuaukossa on useampi henkilö.

Näiden porttien tyypillisiä käyttökohteita ovat aulat, liikuntatilat ja julkisen liikenteen annostelijat. 
Nopeakulkuiset portit on pääsääntöisesti tarkoitettu sisäkäyttöön. 

Nopeakulkuiset portit voidaan jakaa kolmeen erilaiseen malliin. Taittuvasiipisissä porteissa lasi-, 
metalli- tai muovisiipi avautuu molemmin puolin kulkuväylää kulkusuunnan mukaan. Toimintaa voi 
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Kulkuaukon leveys vakiomalleissa on yleensä 
melko kapea (50–60 cm). Leveämpi kulkuaukko 
(80–90 cm) saadaan tarvittaessa leveämpiä siipiä 
käyttämällä. Jos nopeakulkuisen portin leveys ei 
ole riittävä, on sen rinnalle mahdollisuus asettaa 
siipiportti esimerkiksi tavaroiden kuljettamista 
varten.

Suunnitteluvaiheessa on tärkeää huomioida sii-
pien korkeus. Jos porttien tarkoituksena on estää 
asiaton pääsy tiloihin, on suositeltavaa käyt-
tää korkeampisiipisiä sisään liukuvia portteja, 
joiden yli hyppääminen on suhteellisen vaikeaa. 
Porttien runkoja on saatavilla eri leveyksissä ja 
pituuksissa, joten jo suunnitteluvaiheessa on 
muistettava huomioida tilan koko. 

Kun portteja ohjataan kulunvalvonnalla, on huo-
mioitava lukijoiden sijoittelu. Useimmissa por-
teissa lukijat saadaan sijoitettua portin lasisen 
kannen alle tai metallisen portin muovisen luki-
jaikkunan alle. Lukija on siis mahdollista saada 
piiloon, mutta silloin sen toimivuus on tärkeää 
testata. Lukijan paikka on myös merkittävä, jotta 
kulkijat osaavat näyttää kulkutunnisteensa. 

Nämä portit tarvitsevat enemmän huoltoa ja 
säätöjä kuin sakaraportit ja porteille on syy-
tä tehdä vuosittaiset tarkistushuollot. Yleisesti 
ottaen voidaan sanoa, että nopeakulkuiset portit 
ovat sakaraportteja kalliimpia, mutta usein 
myös tyylikkäämpiä.

Tekniset ominaisuudet

verrata esimerkiksi saluunan oviin. Liukuvasiipisissä porteissa siivet liukuvat portin sisään ja vapaut-
tavat näin kulkuaukon. Siivettömät eli vapaan kulun portit hyödyntävät valoantureita. Portti hälyttää, 
jos aukosta kuljetaan luvatta. Myös joissain taittuva- ja liukuvasiipisissä porteissa on mahdollista 
jättää kulkuaukko kokonaan auki. Tällöin kulkijan tulee näyttää kulunvalvonnan lukijalle tunnistettaan 
päästäkseen kulkemaan avoimesta aukosta. Jos tunnistetta ei näytetä, portit sulkeutuvat.



Täysikorkeat siipiportit
Tämä ryhmä kattaa portit aina rakennustyömaiden 
porteista sisätilojen messinkipintaisiin ja lasisiin portteihin. 
Perustoimintaperiaate on täysikorkeilla porteilla kaikilla sama 
ja ihmisten kulkemista annostellaan tarkasti. Portit voidaan 
tilata joko kolmisiipisinä tai nelisiipisinä. Suurin ero näiden 
välille muodostuu kulkuaukon tilavuudesta. Kolmisiipisestä 
portista on helpompi kulkea esimerkiksi kassin kanssa, mutta 
se mahdollistaa myös kahden ihmisen kulkemisen portin 
läpi samaan aikaan. Nelisiipinen portti on yleisesti tiukempi 
kulkuaukoltaan, ja jos aukosta ei mahdu laukkujen kanssa, 
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Täysikorkeita siipiportteja hankittaessa on mie-
tittävä, tarvitaanko portin ohjaukseen moottoria 
vai työntävätkö kulkijat itse portin auki. Moot-
toroiduissa porteissa siivet liikahtavat hiukan 
eteenpäin helpottaen kulkemista. Porttien siivet 
liikkuvat aina oikean matkan ja pysähtyvät 
oikeaan kohtaan. Moottori lisää portinhuollon 
tarvetta, eikä sitä yleensä valita portteihin, joista 
kulku on päivittäin runsasta. 

Jos porttia suunnitellaan ulkokäyttöön, on siinä 
hyvä olla lämmitin teknisessä tilassa. Myös eril-
linen kattolippa voi olla tarpeen, jos portin oma 
katos ei ole tarpeeksi suojaava. 

Kulunvalvontaa varten portissa on, portista 
riippuen, joko valmiina paikka lukijalle tai siihen 
on mahdollista asettaa lukijateline. Ihmisten 
kulkemista helpottamaan portissa on hyvä olla 
kulkuindikaattoriledit tai nuolivalot, jotka osoit-
tavat sallitun kulkusuunnan ja kulunvalvonnan 
onnistumisen.

Tekniset ominaisuudet

saattaa se aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kuntosaleilla. Myös 
isokokoisille ihmisille kulkuaukko voi olla ahdas. Jos halutaan, 
että portista pääsee kerralla vain yksi ihminen, on nelisiipinen 
portti kuitenkin oikea vaihtoehto.

Siipiportti mahdollistaa useamman ihmisen kulkemisen portista samanaikaisesti, sillä auettuaan 
se sulkeutuu vasta muutaman sekunnin kuluttua. Tästä syystä siipiportteja ei voida hyödyntää 
ihmisten annostelussa tai kulunvalvonnassa. Siipiportteja käytetään yleisesti myymälöiden sisään-
tuloissa, auloissa ja liikuntaesteisten kulkuportteina. Kaikki siipiportit eivät sovellu ulkokäyttöön.



Turvasulut ja sylinteriportit
Nämä portit varmistavat tiukan kulunvalvonnan. Sulku voi olla 
rakennettu kahdesta ovesta, joista toinen aukeaa vasta toisen 
sulkeuduttua, tai sylinteristä, josta aukeaa yksi seinä kerrallaan. 
Molemmissa ratkaisuissa on tärkeää, että sulkutilassa on 
puheyhteys valvomoon vikatilanteiden varalta. Usein sulkujen 
sisään sallitaan vain yksi ihminen kerrallaan. Tämä voidaan 
varmistaa esimerkiksi valvontakameran, infrapunaan ja 
ultraääneen perustuvan tilan hahmottamisen tai lattiaan 
sijoitettujen painoanturoiden avulla. Kaikki nämä vaativat 
ohjelmiston, joka hyödyntää saatua tietoa.
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Kun turvasulku varmistetaan ovien avulla, voidaan ovet tilata tehtaalta valmiina rakenteena tai raken-
taa tiettyyn tilaan hyödyntämällä kulunvalvonnan ohjelmistoa. Rakenteille asetetut turvavaatimukset 
on huomioitava. Sylinterimallisia turvasulkuja on eri malleja ja kokoja. 

Todella tiukat sylinterit voivat aiheuttaa ongelmia suurikokoisille ihmisille ja tavaroita kuljetettaessa. 
Suuremmista sylintereistä taas pääsee kulkemaan jopa polkupyörän kanssa. Turvasulkujen valinnas-
ta kannattaakin keskustella porttitoimittajan kanssa, jotta sulku on varmasti oikeanlainen kyseiseen 
käyttötarkoitukseen. 



12

Kaikkien porttien asentamisessa 
huomioitavia seikkoja
Ennen porttien asentamista suunnitellulle paikalle on hyvä huomioida seuraavat asiat: 
• Portin asennuspaikka on tasainen ja viimeistelty.
• Porttien lattiaan kiinnitystä vaativat reiät on tehty tai lattiaan on mahdollista tehdä reikiä pinta-

materiaali ja alla kulkevat kaapelit ja putket huomioiden.
• Porteille on tarvittava sähkönsyöttö ja kulunvalvonnan tai painikkeiden vaatimat kaapelit.
• Porttien kuljettaminen asennuspaikalle voi olla haastavaa riippuen porttien koosta ja kulkutien 

ahtaudesta.
• Porttien asentamisesta lattiaan voi syntyä melua ja tästä on syytä tiedottaa henkilökunnalle/

asiakkaille. 
• Asennusajankohta kannattaa suunnitella siten, että mahdollinen melu aiheuttaa mahdollisim-

man vähän harmia.

Mikäli teillä on kysymyksiä tai haluatte lisätietoja, ottakaa yhteyttä opas@idcontrol.fi, niin asiantun-
tijamme auttaa teitä.  
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ESPOO:
Stella Business Park, Nova talo
Lars Sonckin kaari 10
02600 Espoo

KALAJOKI:
Pohjankyläntie 1 A 14
85100 Kalajoki

KAPKAUPUNKI:
Advanced ID Solutions PTY
Manhattan Street 55
Cape Town 7490

Myynti:
020 734 3225
myynti@idcontrol.fi
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