Ohjeet lastenvaunujen, pyörätuolin, matkatavaroiden,
polkupyörän ja eläimen kanssa matkustavalle
Linja-autossa voi kuljettaa monenlaista tavaraa. Linja-auton kuljettaja voi kuitenkin kieltäytyä
ottamasta autoon esimerkiksi lastenvaunuja, pyörätuoleja, lemmikkejä, polkupyöriä tai muuta
kookasta matkatavaraa, jos bussissa ei ole tilaa.
Hinnat:
Lastenvaunut ja -rattaat 0 €
Iso matkatavara 1,50 €
Polkupyörä 1,50 €

Lastenvaunut tai -rattaat
Aikuisen on koko matkan ajan huolehdittava lapsesta sekä siitä, etteivät lastenvaunut tai
rattaat pääse liikkumaan tai kaatumaan. Vaunujen pyörät on lukittava. Aikuisen on oltava
vaunuissa olevan lapsen vierellä koko matkan ajan ja pidettävä vaunuista kiinni niin, että ne
pysyvät paikallaan.
Lastenvaunut tulee aina nostaa sisään ja ulos keskiovesta. Vaunut tulee sijoittaa niille
varattuun tilaan niin, että kaikki pääsevät liikkumaan bussissa ja poistumaan bussista
turvallisesti.

Pyörätuoli
Rovaniemen paikallisliikenteen bussit ovat matalalattiabusseja, joissa on pyörätuoleja varten
luiskat. Pyörätuolimatkustajan ja hänen avustajansa matkat ovat maksuttomia. Avustajan
tehtävä on avustaa pyörätuolimatkustaja bussiin. Kuljettaja auttaa tarvittaessa.

Matkatavarat
Matkatavarana voi olla esimerkiksi
● matkalaukut käsimatkatavarana
● sukset sauvoineen tai lumilauta
Autoissa ei saa kuljettaa palavia nesteitä, räjähdysaineita tai muita ihmisille ja kalustolle
vaarallisia aineita tai tavaroita (esimerkiksi kaasupullot, autojen akut).
Matkatavaroiden kuljetuksesta ei saa olla haittaa muille matkustajille. Matkatavarat tulee
kuljettaa sylissä tai lattialla.

Polkupyörä
Polkupyörän saa ottaa bussiin, jos bussin keskiosassa on tilaa. Pyörää kuljettavan on
pidettävä pyörästä kiinni ja huolehdittava, ettei pyörä pääse liikkumaan tai kaatumaan, eikä
siitä aiheudu haittaa tai vaaraa muille matkustajille tai kalustolle. Pyörä tulee sijoittaa niin,
että kaikki pääsevät liikkumaan bussissa ja poistumaan bussista turvallisesti.
Kuljettajan ei tarvitse ottaa polkupyörää kyytiin ruuhka-aikana tai jos kookkaille tavaroille
varattu tila on täynnä. Kokoontaitettavan polkupyörän saa aina ottaa bussiin mukaan, kun se
on pakattu kuljetuspussiin.

Eläimet
Poliisikoiraa, näkövammaisten opaskoiraa, liikuntarajoitteisen avustajakoiraa ja/tai
avustajakoiraksi koulutettavaa koiraa saa kuljettaa linja-autoissa. Opaskoiran kanssa
kulkevalle näkövammaiselle on osoitettu ohjeellinen paikka kuljettajan takana sijaitsevalta
penkkiriviltä.
Pieneläintä on syytä kuljettaa sylissa tai korissa. Muut eläimet voivat matkustaa bussin
lattialla.
Kuljettaja voi kieltäytyä ottamasta autoon lemmikkieläintä perustellusta syystä. Perustelluksi
syyksi lasketaan esimerkiksi se, että auto on kovin täynnä, siellä on jo muita lemmikkieläimiä
tai muut matkustajat vastustavat eläimen autoon ottamista. Omistaja on vastuussa siitä, ettei
eläin aiheuta häiriötä muille matkustajille tai haittaa kalustolle.

