
 

 

Mekaaniset nostopuomit vastapainolla 

 

Tukeva ja helppokäyttöinen sulkupuomi sinne, missä halutaan estää tai rajoittaa ajoneuvoliikennettä tai 

pysäköintiä. Käyttökohteita ovat esim. kiinteistöjen piha-alueiden kulkuväylät sekä koulujen ja 
ulkoilualueiden kulkuväylät. Tilan tarve auki -asennossa on vähäinen. 

 

Puomien pituudet ovat 3-7 m. Vaihtoehtoina taittuva tai kiinteä tukijalka. Valmistettu sinkitystä teräksestä, 
pulverimaalattu, puomivarsi pyöreää alumiiniprofiilia. Vakiona puna-valkoinen huomioväritys,  

puomivarsi varustettu heijastimin. 
 

Toiminta: lukitustappi  työnnetään pystypylvään läpi ja puomi lukittuu kiinni- tai auki -asentoon.  
Lukitustappi on kiinnitetty ketjulla puomin pystypylvääseen. Tarvittaessa lukitustappiin voidaan sijoittaa 

joko tavallinen riippulukko tai kolmioavainriippulukko, jolloin portti aukeaa vain avaimen haltijoille. 

 
Asennus: betoniperustan päälle laipasta pulttaamalla tai betoniperustan sisään ankkuroitavalle vastalaipalle. 
 
Helsingin kaupungin alueella Pelastustielle voidaan sijoittaa vain kolmioavaimella avattava sulkupuomi. 
Hyväksytty kolmioavainlukitus 702091/702092, tasasivuinen kolmio, 10 mm:n sivut. (Lisätiedot Helsingin 

kaupunki Pelastuslaitos OHJE 4/08/RTA)  
 
Meiltä myös viralliseen Pelastustie-merkintään tarvittavat lisäkilvet ja opastetaulut, joihin on merkitty 
rakennusten sijainti, porrashuoneet, katuosoitteet, pihatiet ja ajoväylät, jotka soveltuvat hälytysajoneuvoille. 
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Nro Tuote Korkeus/upotus Pituus (+vastap.) 

411.31VPB 3m nostopuomi, taittuva tukijalka, valmius riippulukolle 950mm 3m (+900mm) 

411.41VPB 4m nostopuomi, taittuva tukijalka, valmius riippulukolle 950mm 4m (+900mm) 

411.51VPB 5m nostopuomi, taittuva tukijalka, valmius riippulukolle  950mm 5m (+900mm) 

411.61VPB 6m nostopuomi, taittuva tukijalka, valmius riippulukolle 950mm 6m (+900mm) 

411.71VPB 7m nostopuomi, taittuva tukijalka, valmius riippulukolle 950mm 7m (+900mm) 

411.30VPB 3m nostopuomi, kiinteä tukijalka, valmius riippulukolle 950mm 3m (+900mm) 

411.40VPB 4m nostopuomi, kiinteä tukijalka, valmius riippulukolle  950mm 4m (+900mm) 

411.50VPB 5m nostopuomi, kiinteä tukijalka, valmius riippulukolle 950mm 5m (+900mm) 

411.60VPB 6m nostopuomi, kiinteä tukijalka, valmius riippulukolle 950mm 6m (+900mm) 

411.70VPB 7m nostopuomi, kiinteä tukijalka, valmius riippulukolle 950mm 7m (+900mm) 

702091 Kolmioavainriippulukko (kolmiossa 10mm sivut)   

702092 Kolmioavain    

Kolmioavainriippulukko 702091 ja avain 702092 

Betoniperustan koko runkojalalle on noin 
550x550x800mm ja kiinteälle tukijalalle 
220x220x500mm tai kohteen mukaan.  

Nostopuomi taittuvalla tukijalalla: 

Nostopuomi kiinteällä tukijalalla: 

Taittuvan tukijalan säätövara on 120mm 

Tutustu muihin tuotteisiimme osoitteessa www.elpac.fi 


