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Pysäkkien nimeäminen Digiroadissa
Jokaisella Digiroad-pysäkillä tulee olla nimi. Nimen tarkoitus on informoida matkustajaa pysäkin sijainnista,
auttaa yksilöimään pysäkki ja samalla helpottaa pysäkin hakemista eri tietojärjestelmistä. Mikäli pysäkillä ei
ole aikaisemmin ollut nimeä, tulee sille antaa nimi. Kaksikielisillä alueilla annetaan myös pysäkin nimi
ruotsiksi.
Nimetön pysäkki aiheuttaa ongelmia tietoja hyödyntäville järjestelmille. Nimettömät pysäkit eivät esimerkiksi
tulostu Vallun aikatauluihin, vaikka bussi pysähtyisikin kyseisellä pysäkillä. Pysäkin nimettömyys tuottaa
ongelmia myös Waltti – lippu- ja maksujärjestelmälle. Pysäkkien nimien tai muiden tietojen puutteista reittija aikatauluinformaatiossa kärsivät erityisesti matkustajat.
1. Pysäkin nimeämisen perusteet
Pysäkin nimen tulee olla mahdollisimman kuvaava, yleisesti pysäkistä käytetty nimi pysäkistä. Pysäkki
voidaan nimetä esimerkiksi seuraavalla tavalla:
I.

paikannimen perusteella: esim. Uhkola L (Uhkola länteen) tai Ahdenkallio P
(Ahdenkallio pohjoiseen).

II.

yleisesti tunnettua paikkaa, tilaa tai julkista rakennusta hyödyntäen: esim.
Lauritsalan uimahalli E, Kesämäen teatteri P, Lahden kaupungintalo L, Hyvinkää
rautatieasema, Lappeenranta matkakeskus. Kunnan tai kaupungin nimeä
käytettäessä suositaan nominatiivin käyttöä.
Huom! Kaupallisten toimijoiden, kuten kauppojen ja huoltoasemien, nimien käyttöä
tulee välttää. Toimijat eivät ole aina pysyviä, jolloin toimijan vaihtuessa pysäkin nimi
vanhenee.

III.

katuosoitetta hyödyntäen: esim. Saarimäentie 10 E (Saarimäentie 10 etelään) tai
Valtakatu 4 I (Valtakatu 4 itään)
Ilmansuunnat nimen perässä eivät ole pakollisia, mutta erittäin suotavia. Ne auttavat
myös erottamaan pysäkkiparin pysäkit toisistaan, jos vastakkaiset pysäkit ovat
muuten samannimisiä. Jos kunnassa on käytössä pysäkin yksilöivät
matkustajatunnukset, ei nimien tarvitse olla yksilöllisiä, vaan esimerkiksi
pysäkkiparilla voi olla sama nimi.

Huom!


Pysäkin nimessä EI SAA KÄYTTÄÄ puolipisteitä (;). Muuten pysäkkitietoa hyödyntävät
järjestelmät eivät voi ottaa pysäkin tietoja vastaan.
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Pysäkin nimet kirjoitetaan suomen kielen sääntöjen mukaisesti ensimmäinen kirjain isolla,
loput pienellä esim. Uhkola L (ei UHKOLA L).

2. Pysäkin nimen on oltava riittävän informatiivinen valtakunnallisesti
Pysäkin nimen tulee antaa riittävästi informaatiota valtakunnallisesti, mikäli pysäkki on
laajemmassa kuin vain kaupungin sisäisessä liikennöintikäytössä. Esimerkiksi linja-autoasemat,
rautatieasemat ja matkakeskukset ovat pääsääntöisesti valtakunnallisessa käytössä, mikä tulee
näkyä myös niiden nimeämisessä:



nimi ”linja-autoasema” ei ole riittävä, vaan pysäkin nimenä tulee olla esim. Kuopio linjaautoasema, Kouvola linja-autoasema, Lahti linja-autoasema, jne.
mikäli nimiä ei tarkenneta valtakunnallisesti ja kaukoliikenteen vuoro kiertää useamman
kaupungin kautta, voi aikataulu näyttää seuraavalta:





10:38 linja-autoasema
12.50 rautatieasema
14:10 matkahuolto
16.05 linja-autoasema

Tämän sijaan aikatauluun pitäisi tulostua:
 10:38 Hyvinkää linja-autoasema
 12:50 Tampere rautatieasema
 14:10 Nokia matkahuolto
 jne.
Pyydämmekin kiinnittämään erityistä huomiota tämän kaltaisten ”keskuspysäkkien” nimeämiseen, jotta
valtakunnallisiin aikatauluihin ja järjestelmiin saadaan riittävän informatiiviset nimet. Keskuspysäkkien
nimeämisessä suositaan kaupungin tai kunnan nimessä nominatiivia esim. Lahti matkakeskus, Nurmes
linja-autoasema.
Muita yleisiä, tarkennusta vaativia pysäkin nimiä ovat esimerkiksi uimahalli, sairaala, terveysasema,
keskuspuisto, koulut, hotellit, jne. Nämä tulee nimetä paikannimeä tai kunnannimeä apuna käyttäen, esim.
Tervamäen uimahalli, Hatanpään sairaala, Tapiolan terveysasema, Vaasan keskuspuisto, Hämeenkadun
koulu jne.
Lisätietoa ja apua nimeämiseen antaa tarvittaessa Digiroad-operaattori, pysakit@digiroad.fi tai 040 507
2301 (klo 9-16).
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Erikoistapauksia:
1. Maastossa on pysäkillä eri nimi kuin minkä kunta on ilmoittanut Digiroadiin
Lähtökohtaisesti pysäkin nimen tulee aina olla Digiroadissa sama, kuin mikä pysäkillä esiintyy
maastossa. Mikäli kunta on toimittanut eri pysäkinnimet kuin mitä maastossa näkyvissä kilvissä
lukee, tulee kunnan korjata nimet Digiroadiin tai vaihtaa kilvet maastoon.
2. Digiroadiin vaadittava informatiivinen nimitieto ei mahdu pysäkkikilpeen maastossa tai ylläpitäjän
oman pysäkkitietokannan nimikenttään
Pysäkkien nimeämisessä voi tarvittaessa käyttää lyhenteitä. Sopivia lyhenteitä ovat esimerkiksi
term. (terminaali), matkah. (matkahuolto), l-as (linja-autoasema). Lyhenteiden käyttöä tulee
kuitenkin välttää.
Digiroadissa pysäkin nimelle ei ole erityisiä pituusrajoituksia, joten Digiroadiin voi toimittaa
valtakunnallisesti informatiivisen nimen, vaikka se ei aivan kokonaisuudessaan lukisi maastossa
pysäkkikyltissä. Esimerkiksi Digiroadiin toimitetaan ”Lappeenranta linja-autoasema” ja maastossa
kyltissä lukee ”linja-autoasema”.
3. Kuntaliitoksen myötä kadunnimi vaihtuu
Mikäli pysäkki on nimetty katuosoitetta hyödyntäen ja kuntaliitoksen yhteydessä kadunnimi
vaihtuu, tulee Digiroad-pysäkki nimetä uudelleen.
4. Kunta/Ely haluaa toisen viranomaisen vastuulla oleville pysäkeille erilaiset nimet
Mikäli kunta/Ely-keskus haluaa erilaiset nimet toisen kadun/tienpitäjän vastuulla olevalle pysäkille,
tulee kunnan/Elyn olla yhteydessä joko suoraan pysäkin omistajaan tai Digiroad-operaattoriin
(pysakit@digiroad.fi) nimen muuttamiseksi. Kuntalainen ei saa omin päin koskea Ely-vastuulla
olevien pysäkkien nimiin eikä Elyn joukkoliikennevastaava kunnan antamiin pysäkkinimiin.

