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ESTEETÖN BUSSIPYSÄKKI
Yleistä

Esteettömällä bussipysäkillä bussiin
nousu ja sieltä poistuminen sekä
pysäkille kulkeminen tulee olla
vaaratonta ja helppoa kaikille käyttäjäryhmille –myös iäkkäille, apuvälineitä käyttäville, lastenvaunujen
kanssa liikkuville sekä näkö- ja kuulovammaisille henkilöille. Pysäkin tulee
varusteineen erottua muusta ympäristöstä ja sijoituspaikalla tulee olla
riittävästi tilaa tarvittaville varustuksille
ja odotukselle. Bussin tulee päästä ajamaan helposti reunakiven viereen, jotta
kulkuvälineeseen siirtyminen ja poistuminen sujuu turvallisesti. Esteettömin
pysäkkiratkaisu on hyvin toteutettu
pysäkkiniemeke tai ajoratapysäkki.
Tässä kortissa esitetään vilkkaasti
liikennöidylle kaupunkialueelle
soveltuva esteetön pysäkkikatos ja
pysäkkiympäristö. Esitetyt ratkaisut
ovat sellaisinaan käyttökelpoisia
eri ympäristöissä ja erilaisissa
pysäkkityypeissä (ks. Bussiliikenteen
infrakortti no 2).

Pysäkin nimi

!
!

!
!
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!
!

Esteettömän pysäkkikatoksen ominaisuuksia

katos on riittävän suuri, jotta myös apuvälineitä käyttävät saavat tarvittaessa
suojan tuulta ja sadetta vastaan
katoksen varustelu on riittävä ja sokealle helposti kepillä erotettavissa;
penkit, valaisimet, opasteet, roskakori
linja-auton tulosuunnan sivuseinä on läpinäkyvä, mikä parantaa matkustajan
näkemistä ja näkyvyyttä
, läpinäkyvät pinnat jaetaan puitteilla tai varustetaan huomioraidoilla
, tulosuunnan sivuseinässä ei ole mainoksia eivätkä sähköiset näyttötaulut
tai istutukset estä näkyvyyttä
katoksessa ei ole kynnyksiä tai tasoeroja
katoksessa on penkkejä kahdella korkeudella
valaistus ei ole häikäisevä, vaan kellertävänsävyinen
pysäkkikatoksen tulee olla valaistu ja valaistuksen tulee ulottua
matkustajien odotusalueelle
pysäkkikatosta ei välttämättä tarvita jättöpysäkille, jos nousumäärät
pysäkillä ovat hyvin pieniä.

Informaation vaatimuksia

! aikataulu- ja reittiopasteet sijoitetaan hieman silmän korkeuden alapuolelle
! opasteissa ei käytetä hankalasti toisistaan erottuvia väriyhdistelmiä, joita ovat
punainen-vihreä, vihreä-sininen ja oranssi-ruskea

! informaatiota jaetaan monella tavalla: perinteisen informaation lisäksi
mahdollinen sähköinen informaatio, infopuhelin, pistekirjoitukset

! pysäkki-informaatiolle varataan riittävästi tilaa
! informaatiota jaetaan selkeästi riittävän suurella tekstikoolla siten, että
lukeminen on mahdollista 2-3 m etäisyydeltä

! linjanumerot ja -nimet voidaan tilanpuutteen vuoksi asettaa myös kahteen
palstaan vierekkäin

Tekstikoko
(kaksikielinen
Pysäkkikilpi paikkakunta)
Pysäkin nimi 75 (45) mm
Linjanumero 60 (60) mm
Linjanimet
45 (30) mm

1 Linjan nimi
2 Linjan nimi
12 Linjan nimi
123 Linjan nimi
1 Linjan nimi

!

! katoksen sisälle sijoitetaan linjanumerot ja tilan salliessa myös aikataulut
pistekirjoituksena

! opasteet valaistaan ja mahdollisesti ulkopuolelta tuleva valaistus suunnataan
ylhäältäpäin

! kaksikielisellä paikkakunnalla matkustajainformaatiota jaetaan vähintään
kahdella kotimaisella kielellä

Pysäkkikyltti
Bussin tulosuuntaan

Linja
1
2
12

! opasteita ei sijoiteta penkkien taakse
! pysäkit tulee numeroida
Reunatuen korkeus 12 cm, kun bussin seisontatila on kallistettu reunatukeen
päin. Reunatuen korkeus 16 cm, kun bussin seisontatila on kallistettu reunatuesta
poispäin. Ajorata- tai niemekepysäkeillä reunakiveyksen korkeus voi olla 20 cm,
koska ei ole etu- eikä takaylitystä.
Sivukaltevuus enintään 2,5 %, pituuskaltevuus enintään 4,0 %

min
5
8
15

1500 mm

-Mahdollinen sähköinen näyttötaulu
-Mahdollinen sokeiden informaatio

1800
Käsijohteet
900 mm
600-700 mm

Sadevedet katoksen
taakse viemäriin

Huomioraidat
läpinäkyvillä pinnoilla

Tapauskohtaisesti kallistus joko ajorataan
päin tai ajoradasta poispäin. Kallistus 1,52,0 %.

Keskikorkeus
1400 mm

Roskakori ja
tuhka-astia
Katoksen
ulkopuolella

B u s s i l i i k e n t e e n

>2200

Reittiopaste Aikataulutiedot

<2000 mm

Bussien tulosuunnan
puoleinen sivuseinä
läpinäkyvä
Käsijohteet
900 mm
600-700 mm

Käsijohteet

Kahvat 180
Huomioraidat
>800
Penkki 520
läpinäkyvillä >5000
Penkki 420
pinnoilla
(>3000)
160-200 (Jos bussin etu- tai takaylitys menee reunakiven ylitse, on reunakiven korkeus 120
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Esimerkki pysäkkiympäristöstä
Yhden bussin esteetön pysäkkiratkaisu

1

1
2
3

Ajoradan ja seisontatilan materiaali (asfaltti/betoni/kiveys)
Odotustila (jalkakäytävästä poikkeava materiaali;
asfaltti, betoni tai tasainen laatoitus)
Jalkakäytävä/pyörätie ohjataan odotustilan takaa

3,5

!

odotustila korotetaan mahdollisuuksien mukaan tavallista korkeammalle, jotta
pääsy kulkuneuvoon ja siitä poistuminen voi tapahtua sujuvasti myös apuvälineitä
käyttäviltä tai lastenvaunuja työntäviltä henkilöiltä
Vapaa alikulkukorkeus >2,2 m
odotustila mitoitetaan väljästi, mikä mahdollistaa pyörätuolien kohtaamisen ja
>2,25 m (0,9 m)
kääntymisen, lastenvaunujen turvallisen siirtymisen autoon tai poistumisen
autosta sekä koneellisen talvihoidon
katoksen seinärakenteiden ja ajoradan reunan välinen odotustila vähintään 2250
Odotustila
Ajorata
mm, jotta voidaan pitää kunnossa koneellisesti
160-200
vapaan kulkuväylän leveyden täytyy olla vähintään 900 mm pyörätuolia varten.
Tapauskohtaisesti kallistus ajorataan päin
Suositeltava min. leveys 1500 mm.
tai ajoradasta poispäin. Sivukaltevuus
odotustila ja kulkuväylät tehdään eri pintamateriaaleista
enintään 2,0 %
odotustilan ajoradan puoleinen reuna merkitään varoittavalla kohokuvio-laatalla,
Esimerkkejä kulkuväylän
jonka myös näkövammaiset pystyvät helposti erottamaan
minimitilantarpeesta:
odotustilaan rakennetaan vietto kadulle päin, jotta sadevedet virtaavat ajoradalle
- pyörätuolin liikkuminen 0,9 m
odotustilan kuivatuksesta huolehditaan sadevesijärjestelmän avulla
- pyörätuolin kääntymisleveys 1,5 m
odotustila lämmitetään mahdollisuuksien mukaan
- pyörätuolien, lastenvaunujen ja
Kulkuväylät
matkalaukkuja kantavien
pyörätie linjataan odotustilan ja katoksen takaa
henkilöiden kohtaaminen 1,8 m
! tilanpuutteen vuoksi tai jos pyöräilijöitä on vähän, voidaan pysäkkikatos
- koneellinen talvihoito 2,25 m
sijoittaa kevyen liikenteen väylän taakse
bussipysäkin kohdalla jalkakäytävä pyritään nostamaan odotustilan tasoon tai
Esteettömyydestä on kerrottu
tasoero luiskataan siten, että pyörätuolilla liikkuminen on mahdollista
myös muissa paikallisliikenteen
kulkuväylät ovat tasaisia, väljiä ja selkeitä
kulkuväylän leveys mahdollistaa pyörätuolien käyttäjien, lastenvaunuja työntävien infrakorteissa:
ja matkalaukkuja kantavien henkilöiden kohtaamisen
Infrakortti 2: Pysäkkilevennyksen
kevyen liikenteen väylän poikkileikkaus ei muutu odotustilan kohdalla
mitoitus
luiskat, porrasaskelmat ja kulkuväylät valaistaan muuta ympäristöä
Infrakortti
6:
Vaihtopysäkki
(eritaso)
voimakkaammin
Infrakortti
3:
Pysäkkien
suunnittelu
kompastumis- ja kiinnitakertumisvaaraa aiheuttavissa rakenteissa on käsijohteet
kunnossapidon kannalta
mahdolliset reunukset on varustettu kaiteella
Infrakortti
4:
Sähköinen
informaatio
kulkuväylillä ei ole ylhäältä tai sivulta ulottuvia törmäysvaaraa aiheuttavia
pysäkeillä
ja
vaunuissa
valaisimia, opasteita tms.
näkövammaisten suunnistamista helpotetaan käyttämällä kulkuväylien pinnoissa
reittiä osoittavia kohoraita- tai varoittavia kokonystyräkuvioita, jotka suunnitellaan
yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliiton kanssa

10,0

+0
Näkövammaisia varoittava
kontrasti-materiaalivyöhyke

+12

1,5-2%

Istutukset:
Ei allergisoivia
kasveja kuten pujo,
heinät, pähkinäpensas.
Istutukset eivät
saa estää näkyvyyttä.

2

Roskakori ja tuhka-astia
katoksen ulkopuolella

>15 000 m
m
Kaide, jos pyörätie
tai korkeusero

Polkupyörien
paikoitus
- lukittavissa
telineeseen

30,0

+20
4%

Varoittava kohokuvio korokkeen
reunassa (väri- ja materiaalikontrasti)

3

B u s s i l i i k e n t e e n

1500 mm
(900-2250 m
m)
1500

Katos

2m
4%

+12

>5000 (>
3000)
Tunnistepinta
Ohjauspinta

Kaide
Sadevesiviemäröinti
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>3,0
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Odotustila

3,1

!

LTF

Valaisinpylväs
on mielellään
odotustilan
ulkopuolella
törmäysvaaran
estämiseksi

n o

1

