
Verkkoaitauksen asennusopas
Aitaverkon valinta
Valikoimastamme löydät edullisia perinteisiä punosverkkoja useissa korkeuksissa. Punosverkkoja 
käytetään yleisimmin laitumissa ja korkeampia malleja riistaverkkoina tai suoja-aitana esim. 
valtateiden varsilla. Perinteistä punosverkkoa voidaan myös käyttää esim. koiraverkkona, kun 
huomioidaan silmäkoko. Punosverkko muotoutuu hyvin maan muodon mukaan. Punosverkko 
asennetaan mahdollisimman tiukalle, jotta se kestää ryhdikkäänä vuosikausia. 

High Tensil aitaverkko on punosverkoista lujempi versio, jossa teräslanka on huomattavasti 
lujempaa ns. High Tensil teräslankaa. Lisäksi verkossa olevat liitokset ovat erilaiset – vahvemmat. 
Punosverkko muotoutuu myös hyvin maan muodon mukaan. High Tensile teräslanka on 
esikiristettyä, eli teräslanka juurikaan enää veny rasituksen alla. High Tensil aitaverkko soveltuu 
parhaiten koiraverkoksi lujuuden ja liitoksien ansiosta.

Hitsatut verkot PVC pinnoitteella, eli ns. puutarhaverkko. Puutarhaverkko soveltuu parhaiten 
pihapiiriin. Puutarhaverkossa on huomioitavaa, että siinä on hitsatut liitokset. Silloin verkko ei 
sovellu kovin hyvin epätasaisille maaperälle, eikä sitä saa kiristää liikaa. Koiraverkoksi suositellaan 
puutarhaverkkoa, jossa on paksumpi lanka. Kun lanka on paksumpi sitä kautta hitsattu liitos on 
kestävämpi. Yleensä puutarhaverkkojen teräslanka on hieman pehmeämpää kuin esim. 
punosverkoissa, koska sillä saadaan hitsatut liitokset kestämään paremmin.

Painekyllästetyt aitatolpat
Aitaverkko aitauksiin suositellaan halkaisijaltaan väh. 70mm aitatolppia. Kulmatolpaksi 
suositellaan hieman paksumpaa tolppaa, koska siihen kohdistuu suurin rasitus. Kulmatolpat voisivat
esim. olla 80-100mm halkaisijaltaan. Lisäksi on hyvä laittaa kulmatolppiin n. 45 asteen kulmaan 
tukitolpat verkon suuntaisesti. Verkon kireällä pysymisen varmistamiseksi on erityisen tärkeää 
asentaa kulmatolpat mahdollisimman lujaksi. Aitaukseen tarvittava tolppien määrä riippuu miten 
lujaa verkkoa käytetään esim. punosverkolle suositellaan tolppaväliksi n. 2m ja High Tensil verkolla
se voi olla hieman isompi esim. 2-3,5m. Aina kannattaa muistaa, että mitä pienempi tolppaväli sen 
paremmin verkko pysyy kireällä ja antaa anteeksi pienet asennusvirheet. Tolppien pituuteen karkea 
nyrkkisääntö 1/3 osaa korkeudesta upotetaan maan alle. Toki maan ollessa kova riittää myös 
vähemmän upotusta esim. ¼ osaa. Kulmatolpaksi kannattaa valita hieman pidempi tolppa tai 
vähintään tukea se erittäin hyvin vinotuilla. 

Esimerkkejä tolpan pituudesta suhteessa verkon korkeuteen:
100cm verkolle 1500mm pituinen tolppa. 
120cm verkolle 1800mm pituinen tolppa.  
150cm verkolle 2100mm tai 2400mm pituinen tolppa. 
180cm verkolle 2400 tai 2500mm pituinen tolppa.
200cm verkolle 2500mm tai 3000mm pituinen tolppa.

Aitaverkon kiinnikkeet
Meula/sinkilä on edullisin ja kestävyydeltään paras vaihtoehto. Sinkilät lyödään vasaralla tolppaan 
kiinni. Sinkilä uppoaa tolppaan niin, että pitää teräslangan puristuksissa tolppaa vasten. 
Valikoimassamme on myös ruuvattavia kiinnikkeitä. Ne on suunniteltu käytettäväksi esim. 
puutarhaverkko tai 3d elementti aitauksissa. Eli aitauksissa missä asennusvaiheessa verkkoa ei 
kiristetä erityisen tiukalle. Ne ei purista lankaa tolppaan vasten niin hyvin kuin sinkilä. Ruuvattavat 
enemmän kannattelevat verkkoa. Mikäli ruuvattavia kiinnikeitä käytetään punosverkon 
kiinnitämiseen – ainakin aloitustolppaan ja tietyn välein kannattaa varmistaa verkon kireällä 
pysyminen sinkilöillä.



Tolppien asentaminen
Asentaminen aloitetaan tolppien upottamisella maahan. Tolppien lyömiseen maahan käytetään joko 
tolppajuntaa tai lekaa. Mikäli maaperä on pehmeää ja suhkot kivetöntä tolpat voidaan suoraan 
upottaa maahan käyttämällä tolppajuntaan. Aloitusreikää ei silloin tarvita. Mikäli maaperän on kova
ja kivinen tarvitaan rautakangella tehdä aloitusreikä. 

Aloitustolppaan ja kulmatolppiin suositellaan verkonsuuntaisesti asennettaksi tukitolpat alla olevan 
tavoin. Mikäli tehdään isompaan aitausta tukitolppia kannattaa lisätä tietyn välein myös suoraa aitaa
tehdessä. Ne varmistavat verkon pysymisen kireällä.

Lisäksi porttien yhteyteen kannattaa laittaa tukitolppa verkon puolelle, jotta verkko voidaan kiristää 
kunnolla, eikä tolppa anna periksi ja aiheuta verkon kireyden menettämistä. Katso kuva alla.

 



Aitaverkon asennus
On erityisen tärkeää kiristää verkko voimakkaasti asennusvaiheessa riippuen minkä tyyppistä 
verkkoa käytetään. Verkon asentaminen aloitetaan hyvin tukevasti asennetusta tolpasta. Hyvä 
aloitustolppa on esim. kulmatolppa tai portintolppa, jotka molemmat on suosituksen mukaan tuettu 
vinotolpin. Aitaverkko rullataan auki tolpparivistön vierelle mahdollisesti kaikki 50m kerralla tai 
kohteesta riippuen porttien ym. asettamin ehdoin niin pitkäksi kuin se on mahdollista. Katkaise 
verkko kiristyskohdasta, jotta kiristämistäminen on helpompi toteuttaa. Kiinnitä verkko 
aloitustolppaan mahdollisimman hyvin. Aloitustolppaan olisi syytä laittaa sinkilä aitaverkon 
jokaiseen vaakalankaan. Sinkilät lyödään aina vaakalankaan, mikäli sinkilät lyödään pystylankaan 
verkko todennäköisesti pääsee löystymään, kun siihen kohdistuu rasitusta. Lyö sinkilät 
aloitustolppaan niin, että verkon vaakalanka hieman uppoaa tolpan sisään. Näin varmistetaan, että 
aitaverkon lanka ei luista ja verkko voidaan kiristää kunnolla. Aloita kiristäminen niin kaukaa 
aloitustolpasta kuin se on mahdollista. Kiristäminen kannattaa tehdä esim. taljalla, vinssillä, 
kuormaliinoilla tms. keino mikä on turvallista toteuttaa. Ankkurointina edellä mainituille laitteille 
voi käyttää esim. puita, traktoria jne. Kun olet päättänyt mistä kohdin aloitat kiristämisen pujota 
tolppa aitaverkon silmien läpi kiristyskohdassa ja tarvittaessa tolppaa voidaan pyöräyttää kierros tai 
kaksi, jotta varmistutaan kiinnityksestä. Tähän tolppaan sitten kiinnitetään kiritystyökalu, jolla 
kiristäminen toteutetaan. Kun käytetään tolppaa apuna kiristämisessä verkko kiristyy tasaisesti koko
korkeudeltaan eikä verkko vaurioidu. Aseta verkkoon aluksi pieni veto ja nostele verkko tolppien 
rinnalla lopulliseen asentoon. Sitten kiristetään loppukireyteen ja lyödään sinkilät jokaiseen 
tolppaan silloin kuin verkoon kohdistetaan jatkuvaa vetoa. Veto voidaan lopettaa vasta sitten, kun 
kaikkiin tolppin sinkilät on kiinnitetty. Mikäli aloitustolppa tai lopetustolppa on hyvin tuettu verkko 
tulee jäämään kireälle ja asennus on onnistunut. 

Tarvittavat asennutyökalut ja asennustarvikkeet
Alla lista tarvikkeista joita saatat tarvita. Listatut tuotteet ovat esimerkkituotteita. Vaihtoehtoja 
tarpeen mukaan löytyy käyttämällä tuotteen nimeä hakusanana. Haku verkkokaupassa onnistuu 
myös tuotenumeron perusteella. 

Tolppajuntta tuotenumero 6050080
Rautakanki tuotenumero C1313
Vasara tuotenumero C1020
Sivuleikkurit tuotenumero C2011
Sinkilä 100kpl tuotenumero 000700 
Aitaverkot käyttötarkoituksen mukaan
Aitatolpat aitaverkon mukaan n. 25-33% pidempi kuin verkon korkeus

Lisätietoja kimmo.torronen@farmarinverkkokauppa.fi 
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