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OBJEKT / KONSTRUKTION: HÅLLPLATSREFUGER 6 
  
KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE DIMENSIONERING ATT BEAKTA VID 

PLANERING 
riktlinjer beskrivna 
i separata tabeller 

PLANERINGSRIKTLINJER FÄRG OCH BELYSNING UNDERHÅLLSKRAV 

1    TILLGÄNGLIGHETENS     

      SPECIALNIVÅ 

Gågatumiljöer 

Centrumområden med offent-
liga tjänster 

Omgivningar vid verksamhets-
ställen som erbjuder hälso-
vårdstjänster samt äldre- och 
handikappomsorg 

Omgivningar med special-
boenden, t.ex. äldre- och han-
dikappbostäder 

Terminal- och hållplats-
områden för kollektivtrafik 

Specialmotions- och lekplatser 

Tillgängliga stråk t.ex. på re-
kreationsområden 

Hållplats med refug 

 

Ytbeläggningar 

Ledarplattor 

Varningsområden 

Hållplatsmärken 

Reliefskyltar 

 

Inga andra ytbeläggningar i när-
området som är likartat färgade 
eller mönstrade för att undvika 
missuppfattningar 

Ytbeläggningsmaterial som enligt 
överenskommelse skall användas 
vid hållplatser eller ytbeläggnings-
material som används på området

Detaljerade planeringsanvisning-
ar: Suraku-kortet 7 samt Helsing-
fors stads Byggnadskontors typ-
pritning 2007: 29263/10 Esteet-
tömyyden erikoistason pysäkkisy-
vennys, 29263/11 Ajoratapysäkki 

www.hel.fi/helsinkikaikille/ 

 

På varningsområdet färg/kontrast 
som tydligt avviker från övrig yt-
beläggning (kontrast som motsva-
rar skillnaden mellan mellangrå 
och svart/vit) 

Bra belysning: bländfri, jämn. Re-
kommenderad belysningsstyrka 
20 lx (”Esteetön valaistus ja sel-
keät kontrastit asema-alueilla”, 
Kommunikationsministeriets Elsa-
FoU-program) 

 

 

 

Säkerställande av identifierbara 
ytmönster och färgkontraster i 
varningsremsor under varierande 
väderförhållanden 

Avvärjning 

 

2   TILLGÄNGLIGHETENS  
     BASNIVÅ 

 

Hållplats med refug, SAMMA 

Hållplats utan refug 

 

 
 

Ytbeläggningar 

Varningsområden 

Hållplatsmärken  

 

Inga andra ytbeläggningar i när-
området som är likartat färgade 
eller mönstrade för att undvika 
missuppfattningar 

Ytbeläggningsmaterial som enligt 
överenskommelse skall användas 
vid hållplatser eller ytbeläggnings-
material som används på området

Detaljerade planeringsanvisning-
ar: Suraku-kortet 7 samt Helsing-
fors stads Byggnadskontors typ-
pritning 2007: 29263/10 Esteet-
tömyyden erikoistason pysäkkisy-
vennys, 29263/11 Ajoratapysäkki. 

www.hel.fi/helsinkikaikille/ 

 

På varningsområdet färg/kontrast 
som tydligt avviker från övrig yt-
beläggning (kontrast som motsva-
rar skillnaden mellan mellangrå 
och svart/vit) 

Gatubelysning enligt vägens funk-
tionsklass 

Bra belysning: bländfri, jämn  

Säkerställande av identifierbara 
ytmönster och färgkontraster i 
varningsremsor under varierande 
väderförhållanden 

Avvärjning 

 


