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Tiivistelmä  

Työssä  on  etsitty kirjallisuushaun avulla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa  ja 
 Pohjois-Amerikassa tehtyjä joukkoliikennetutkimuksia, -selvityksiä  ja -suunitte-

luohjeita.  Tärkeimmistä teoksista  on  tehty liitteeksi yhden sivun mittaiset 
referaatit. Vastaavanlaiset referaatit  on  myös tehty eri  maiden  tiensuunnitte-
luohjeiden joukkoWkenneosuuksista. Usäksi  on  selvitetty Suomessa joukkolii-
kennettä suunnittelevat organisaatiot  ja  niiden yhteyshenkilöt sekä tärkeimmät 
ulkomaiset alan laitokset. 

Tehdyn selvityksen tavoitteena  on  ollut löytää eri maissa käytetyt keinot 
joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi. Kirjallisuushaun ulko-
puolelle  on  jätetty kaupunkikeskustoja koskevat sekä linjasto-  ja tariifisuunnit-
teluun  liittyvät ratkaisut. 

Joukkoliikennettä  käsittelevässä kirjallisuudessa painopiste  on  kaupunkiliiken
-teessä.  Selvityksissä annetaan ohjeita  mm.  linja-autoliikenteen käyttämien 

väylien geometrisestä mitoituksesta  ja joukkolii kenteen etuisuusjärjestelyistä 
 kuten linja-autokaistojen varaarnisesta  ja  valo-ohjauksesta. Yleisiä teitä 

koskeva kirjallisuus painottuu moottoriteihin  ja  kaupunkien sisääntuloteihin. 



Esipuhe 

Ajoneuvoliikenteen kasvu heikentää  joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä 
kandella tavalla. Toisaalta matkustajamäärät  ja  sitä myötä  lipputulot  vä-
henevät mikä aiheuttaa palvelujen  supistumiskierteen.  Toisaalta liikenteen 
kasvusta johtuva ruuhkautuminen hidastaa  joukkoliikennettä  ja  kasvattaa  
käyttäkustannuksia. Joukkoliikenteen  toimintaedellytysten parantaminen 
myös yleisten teiden verkossa  on  tärkeä keino pyrittäessä katkaisemaan  
joukkoliikenteen  alamäki.  

Tiehallituksen kehittämiskeskus  on  ryhtynyt selvittämään mandollisia  ja  tar-
peellisia toimenpiteitä  joukkoliikenteen  edistämiseksi. Tässä selvityksessä 

 on  kartoitettu kotimainen  ja  ulkomainen kirjallisuus tältä alalta sekä  
joukkoliikenneasioita  hoitavat organisaatiot  ja  yhteyshenkilät.  

Tämän selvityksen  tilaajana  on  ollut  tiehallitus  ja  konsulttina  on  toiminut  Lii-
kennetekniikka  Oy.  Tiehallituksessa  ovat työtä  valvoneet  Dl  Tenho  
Aarnikko  ja  Dl  Jorma  Saarelainen. Kirjallisuushaut  on  pääosin tehty  tiehalli-
tuksen  kirjastossa, jossa työstä ovat vastanneet Maritta Polvinen  ja Sirpa 

 Haapamäki.  Liikennetekniikka  Oy:ssä ovat työhön osallistuneet  Dl Petri  Ja
-lasto  ja  tekn.yo  Juhani  Bäckström.  

Tähän selvitykseen kuuluu myös neljä  työkansiota,  joista kahta säilytetään  
kehittämiskeskuksessa,  yhtä  tiehallituksen  kirjastossa  ja  yhtä  Lilkennetek-
niikka  Oy:ssä. Näitä kansioita  päivitetään kehittämiskeskuksessa  tarpeen 
mukaan.  Kansioissa  ovat myös  hakujen listaukset. 
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JOHOANTO  

1  JOHDANTO 

Tässä selvityksessä  on  kartoitettu kotimaisia  ja  ulkomaisia  joukkoliiken-
netutkimuksia.  Työn tavoitteiden kannalta tärkeimmistä teoksista  on  tehty 
sivun mittaiset  referaatit.  

Koska selvityksen kohteena ovat olleet  joukkoliikennetutkimukset,  niin sel-
laiset teokset, jotka käsittelevät  vain  osittain  joukkoliikennettä  painopisteen 
ollessa muissa asioissa, ovat jääneet tämän työn ulkopuolelle. Poikkeuksen 
tähän muodostavat eri  maiden suunnitteluohjeet,  joista kustakin  on  tehty 
vastaavanlainen sivun mittainen  referaatti joukkoliikenneosuudesta  kuin 
muista tutkimuksista. 

Lisäksi tämän työn aikana  on  selvitetty Suomessa  joukkoliikennettä  suun-
nittelevat organisaatiot  ja  niiden  yhteyshenkilöt  sekä ulkomaiset laitokset, 
jotka laativat  joukkoliikennettä  koskevia  suunnitteluohjeita  sekä niiden  
yhteyshenkilöt.  

2  K!RJALLISUUSHAKU  
2.1 Hakumenettely 
2.1.1  Yleistä 

Kirjallisuushaussa  lähdettiin hakemaan kirjallisuutta Pohjoismaista, Keski-Eu-
roopasta  ja  Pohjois- Amerikasta. Työn edetessä selvitettiin myös Australi-
assa tehtyjä tutkimuksia. Suomalaisen kirjallisuuden lisäksi eniten tutkimus- 
aiheeseen liittyvää kirjallisuutta löytyi Ruotsista, Englannista  ja  USA:sta. 
Ulkomaisia  joukkoliikenneratkaisuja  ja  tutkimuksia tarkasteltaessa  on  muis-
tettava eri maissa vallitseva erilainen käytäntö. Esimerkiksi USA:ssa linja- 
autolla ei ole  etuajo-olkeutta  lähdettäessä  pysäkiltä.  

Aihepiiri  rajattiin  koskemaan  joukkoliikennetutkimuksia  viimeisen  10  vuoden 
ajalta.  Tarkasteltavien  teosten  joukkoon päätettiin ottaa myös muutamia 
vanhempia teoksia, jotka esiintyivät useissa  lähdeluetteloissa.  

Teoksia  haettaessa  käytettiin eri menetelmiä. Aluksi selvitettiin tilaajan  ja 
konsultin  omistamat  tai  hallussa olevat teokset mukaanlukien kummankin 
organisaation kirjastot.  Päämenetelmänä  oli  teosten hakeminen  IRRD-tieto-
kannasta  hakusanojen  avulla. Teoksia  haettiln  myös  UITP:n kirjastopalvelun  
välityksellä sekä  julkaisuluetteloista.  Lisäksi  puhelinhaastatteluin  etsittiin te-
oksia ulkomailta.  

2.1.2  Haku IRRD-tietokannasta  

International Road Research Documentation, IRRD, on  OECD:n  tietutki-
musohjelman  yhteydessä toimiva kansainvälinen  informaatiojärjestelmä. 

 Suomi on  ollut  IRRD:n  jäsenenä vuodesta  1978. IRRD:n  jäsenet keräävät 
tiedot  tie-  ja  liikennealan  julkaisuista  ja  tutkimuksista. Jokaisesta  IRRD-
tietokantaan liitettävästä julkaisusta  ja  tutkimuksesta tehdään  tiivistelmä,  
johon liitetään  tunnistetiedot  ja  avainsanat  atk-tiedonhakua  varten. 

Suomen kansallisena  IRRD-keskuksena  toimii Valtion teknillisen tutkimus- 
keskuksen  (VTT)  tie-  ja  liikennelaboratorio,  joka huolehtii tietojen  keruusta 

 ja  syöttämisestä tietokantaan.  Toiminnan aiheuttamat kustannukset  on 
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jaettu  tiehallituksen (TIEH)  ja  VTT:n  tie-  ja  liikennelaboratorion  kesken. 
 IRRD-toiminnan johtoryhmään kuuluvat  TIEH:in  edustajina apulaisjohtaja 

Erkki Leiviskä  ja  dipl.ins.  Maritta Polvinen.  Haut  IRRD-tietokannasta  tehtiin 
 TIEH:in  kirjastossa. Atk-pohjaiset  haut ja  myöhemmin valittujen  teosten 
 hankkimisen  organisoivat  Maritta Polvinen  ja Sirpa  Haapamäki. 

Ensimmäinen haku  rajattiin  koskemaan vuonna  1 980  ja sen  jälkeen valmis
-tuneita  teoksia.  Hakusanoisiksi  valittiin  joukkoliikenne  (sekä linja-autolii-

kenne)  ja  etuisuudet.  Tällä  haulla  teoksia löytyi noin  300  kappaletta. Näistä 
teoksista  tulostettiin  otsikot  ja  avainsanat.  Tämän jälkeen valittiin runsaat 

 100  teosta, joista  tulostettiin tiivistelmät. Tiivistelmien  jälkeen päätettiin 
tilata  1 5  teosta tarkempaa tarkastelua varten. 

Toisessa  haussa  käytetyt  hakusanat  olivat seuraavat:  

- joukkoliikenne  ja  linja-autoliikenne  & ajoratamerkintä 
- joukkoliikenne  ja  linja-autoliikenne  & liittymät 
- joukkoliikenne  ja  linja-autoliikenne  & pysäkit 
- joukkoliikenne  ja  linja-autoliikenne  & opasteet.  

Toisen  haun tulosanti  oli hyvin kirjava. Teoksia löytyi noin  250  kappaletta, 
joista valittujen  tiivistelmien  jälkeen päädyttiin tilaamaan  7  teosta tarkem-
paa tarkastelua varten. Taulukosta  1  ilmenevät  tilatut  teokset. Lisäksi  tau - 
lukkoon  on  merkitty, onko teos  referoitu. Hakujen  tarkemmat  listaukset  löy-
tyvät  kansioiden  liitteistä  1  ja  2.  

Taulukko  1:  IRRD:n  kautta ti/atut teokset  

Teos  Referoitu  

Bussprioritering i trafiksignaler  x 
Operations and design guidelines for facilities for high occupancy vehicles x 
Evalution  of priority treatments for high occupancy vehicles x 
Bus priority signal control evalution -  

Bus activated traffic signal system  -  an economic justification -  

Priority treatment for bus operation: A national perspective -  

Designing highway for buses: The New Jersey experience -  

Manual for planning, designing, and operating transitway facilities in Texas x 
Priority rules of the road for public transit vehicles x 
Bus priority by selective detection -  

Bus priority 
Exclusieve rijstroken  en voorkeursbehandeling voor het openbaar vervoer - 

Joukkoliikennekaistan  väärinkäyttö  x 
An evaluation of bus lane safety X 
Taxis on public transport lanes  ei saatavissa  
Designing for transit: A transit design criteria and standards manual x  
Att  angora  med brygga -  

Traffic control and regulation at transit stops. Final report - 

Vägvisningssystem  för kollektivtrafik -  

Guidelines for the design of Transit Related Roadway Improvements x 
Gestaltungsgrunsätze  fur Busspuren  ei saatavissa  
Haltestellen für  Busse  und Strassenbahnen  x 
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2.1.3  Muut  hakumenetelmät 

UITP:n  (International Union of Public Transport) kirjastopalvelu  julkaisee 
neljä kertaa vuodessa  nk.  biblio-indexiä,  johon  on  kerätty  tiivistelminä jouk-
koliikennettä  koskevat julkaisut eri maista. Näistä  biblio-indexeistä  käytiin 
läpi viimeisimmät  (1983-1990)  ja  taulukosta  2  ilmenevät  tilatut  julkaisut 
sekä mitkä niistä päätettiin  referoida.  

Taulukko  2: UITP:n  välityksellä tilatut teokset  

Teos 	 Referoitu  

DIE  BEVORZUGUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSMITTEL  AN  LSA 	 - 
BESCHLEUNIGUNGSPROGRAMM  FUR DEN  ÖPNV  IN MANNHEIM 	 -  
INNOVATIVE TRANSPORTATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY IN FEDERAL  
REBUBLIC  OF GERMANY: 	 -  
PUBLIC INFRASTRUCTURE PLANNING AND MANAGEMENT 	 -  
DER  REGIONALE ÖFFENTLICHE VERKEHR  HEUTE UND  SEINE  CHANCEN  IN 
DER  ZUKUNFT 	 ei saatavissa 

 SECOND NATIONAL CONFERENCE ON  HOV  LANES AND  TRANSITWAYS - 
PROCEDINGS 	 X 

POSITION AND DESIGN OF BUS STOPS IN URBAN AREAS 	 x 
BUS PLANNING AND OPERATION IN URBAN AREAS: A  PRACTIAL  GUIDE  ei saatavissa 

Työn yhteydessä päätettiin myös tilata taulukosta  3 läytyvien  organisaatioi-
den  julkaisuluettelot,  jotka myös kaikilta saatiin. Uusia teoksia ei kuitenkaan 
löytynyt, jotka olisi tämän työn yhteydessä kannattanut tilata. Lisäksi jul-
kaisuja tiedusteltiin pohjoismaiden  tiehallitusten  kirjastoista, mutta niistä 
ohjattiin taulukossa  3  mainittuihin organisaatioihin  (TFB,TÖI).  

Taulukko  3:  Tila  tut julkaisuluettelot 

TFB, Transportforskningsberedningen  (Ruotsi)  
VTI,  Väg- och Trafikinstitut  (Ruotsi) 

TOI,  Transport  Ökonomisk  Institut  (Norja)  

TRRL,  Transport and Road Research Laboratory,  (Eglanti) 

TRB,  Transportation Research Board (USA)  
FHWA,  Federal Highway Administration )USA)  
AASHTO,  American Association of State Highway and Transportation Officials (USA)  

*  
Bibliography of Australian Research on Urban Public Transport (Australia)  

Forschungsgesellschaft für  Strassen- und  Verkehrswesen  )Saksa)  * 

*  Saatu  tiehallituksesta 

Hakujen  yhteydessä löytyi pohjoismaiden ulkopuolelta hyvin vähän tähän 
työhön sopivaa muuta kuin englannin kielistä kirjallisuutta. Saksasta  
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yritettiin puhelimitse löytää aiheeseen liittyviä teoksia seuraavista 
laitoksista:  

- Bundesanstalt für Strassenwesen 
- Studiengeselischaft Nahverkehr mbH (SNV).  

Organisaatioista ei kuitenkaan löytynyt aiheeseen liittyviä julkaisuja eikä 
niistä osattu neuvoa  hakujen  jatkamiseksi. Poikkeuksen muodostivat  Park-
and-Ride  järjestelyt  ja  niihin liittyvät  opastusjärjestelyt.  Tässä vaiheessa ei 
kuitenkaan katsottu aiheelliseksi perehtyä niihin tarkemmin. 

Taulukosta  4  ilmenevät ne tilaajan  ja konsultin  hallussa olevat teokset, 
jotka katsottiin aiheellisiksi  referoida  ja  taulukosta  5  teokset, jotka löytyivät  
kirjallisuushakujen  perusteella  hankittujen  teosten  lähdeluetteloista  ja  on 
ref eroitu.  

Taulukko  4.  Tilaajan  ja konsultin  omat teokset  

Teos  

Linja -autokaistojen varaamisperusteet 
Kaupunkialueiden pääväylien joukkollikennejärjestelyt 
Joukkoliikenteen suunnitteluohjeita 
UBUSS  -85  
Busshållplatser  på  landsbygd och vid högklassiga trafikleder 

 Bus priority systems 
Vejregler  for  bustrafik  
Utforming  av vägar och gator med hänsyn  till  bussfordon 
Effektkatalog  -  Kollektivtrafikinvesteringar  

Taulukko  5. Lähdeluetteloista  löytyneet teokset  

Teos  

Bus use of highways - State of art 
Bus use of highways - Planning and design guidelines 
Guide for the Design of  HOV  and Public Transfer Facilities 

2.2  Tulokset  ja teosten  referointi  

Joukkoliikennettä  yleisillä teillä käsitteleviä teoksia löytyi  kirjallisuushaussa  
hyvin vähän. Tästä syystä  rajattiin  pois ainoastaan  kaupunkikeskustat.  
Yleisesti ottaen yleisiä teitä koskeva kirjallisuus painottui  moottoriteihin  ja 

 kaupunkien  sisääntuloteihin.  Varsinaisia tutkimuksia linja -autoliikenteestä 
maaseututeillä  löytyi myös niukasti. 

Teokset jouduttiin tilaamaan joko lyhyen  tiivistelmän  tai  pelkän otsikon pe-
rusteella, joten joukossa oli useita teoksia, jotka eivät vastanneet työn 
asettamia tavoitteita. Tärkeimmistä teoksista  on  liitteenä  referaatit. Refe-
raatti  on  yhden sivun mittainen  ja  sisältää teoksesta seuraavat tiedot:  
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-  otsikon 
-  julkaisijan  ja  missä maassa julkaisu  on  tehty 
-  ryhmän 
- julkaisukielen 
- valmistumisvuoden 
- tiivistelmän  teoksesta 
- yleiskommentin  teoksesta 
- avainsanat 
-  sivumäärän, suunnitteluohjeiden osalta  on  mainittu joukkoliikenneosuuden 

sivumäärä 
-  teoksen sijaintipaikan  ja  IRRD  numeron. 

Teokset  on  jaettu sisältönsä perusteella neljään ryhmään. Ennen varsinaisia 
 ref  eraatteja  olevaan taulukkoon  on  kirjattu mihin ryhmään teokset kuuluvat. 

Kuten taulukosta ilmenee, suurin  osa  teoksista kuuluu useampaan kuin 
yhteen ryhmään. 

Ryhmäjako  on  seuraava:  

1. Joukkoliikennekaistat,  -kadut  ja  -väylät  
2. Valo-ohjaus  
3. Pysäkit  
4. Muut toimenpiteet  

3  JOUKKOLIIKENNEORGANISAATIOT  JA  YHTEYS- 
HENKILÖT 

Linja-autoliikennettä harjoittaa Suomessa runsaat neljäsataa liikenteenhar-
joittajaa, joilla  on  keskimäärin noin  1 5  bussia. Liikenteenharjoittajat tarvitse-
vat toimintaansa varten yhteiskunnalta liikenneluvan, jossa määritellään lin-
jan reitti  ja  yleensä myös aikataulu. Liikenneministeriö vahvistaa linja-autolii-
kenteessä käytettävät tariffit. Johtuen  varsin  voimakkaasta säätelystä  ja 

 tietysti myös siitä, että liikenneväylien  ja  maankäytön suunnittelu  on  yhteis-
kunnan toimialaa, viranomaisilla  on  merkittävä osuus joukkollikenteen hoi-
toon liittyvissä asioissa. Seuraavassa käydään eri organisaatiot  ja  niiden 
tehtävät  ja  vastuualueet  suppeasti läpi. 

Liikenneministeriö valmistelee hallinnonalansa lait, asetukset  ja  alemman 
asteiset säädökset, myöntää liikenneluvat,  jos  ei ole kysymys kaupungin 

 (tai  YTV-alueen) sisäisestä liikenteestä, vahvistaa tariffit, antaa valtionavut 
koskien  mm  joukkoliikennesuunnittelua, joukkoliikennekokeiluja, peruspalve-
lutasoista joukkoliikenteen  järjestämistä  ja  joukkoliikenteen etuoikeusjär-
jestelyjä.  Linja-autoliikennettä koskevia asioita ministeriössä hoitaa 
tieliikenneosaston henkilöliikennetoimisto,  jota  johtaa ylitarkastaja Jorma 
Hakala,  puh.  90-1 7361.  

Lääninhallitukset valmistelevat lääniensä alueella tapahtuvan toiminnan lii-
kenneministeriölle. Esimerkiksi läänin alueella anottavan liikenneluvan  tai 

 linja-autoliikennettä koskevan valtionapuhakemuksen valmistelun tekee 
lääninhallituksen liikennesuunnittelija. Seuraavassa listassa ovat lääninhalli-
tuksien liikennesuunnittelijat: 
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Organisaatio 	Yhteyshenkilö 	 Puh.  

Uudenmaan  liikennesuunnittelija  
lääninhallitus Juhani Hallenberg  90-17351  

Turun liikennesuunnittelija  
Lääninhallitus Martti Sirkkaniemi  921-660111  

Hämeen 	 - liikennesuunnittelija  
lääninhallitus Pirjo Virtanen  917-1521  

Kymeen liikennesuunnittelija  
lääninhallitus Rauno Savela  951-2751  

Mikkelin liikennesuunnittelija  
lääninhallitus Kari Hiltunen  955-1911  

Kuopion  vs.  liikennesuunnittelija  
lääninhallitus Seppo Huttunen  971-164411  

Pohjois-Karjalan  vs.  liikennesuunnittelija  
lääninhallitus Seija Siitonen  973-1421  

Vaasan liikennesuunnittelija  
lääninhallitus Eero Siikavirta  961-236111  

Keski-Suomen henkilöliikennesuunn.  
lääninhallitus  Lasse  Hinkkanen  941-298211  

Oulun henkilöliikennesuunn.  
lääninhallitus Ari Hoppania  981-240111 

Lapin  liikennesuunnittelija  
lääninhallitus Raimo Rajamäki  960-2951  

Ahvenanmaan  Göran  Holmberg  
lääninhallitus  928-28050  

KaupunQit  osallistuvat joukkoliikenteen järjestämiseen hyvin vaihtelevilla ta-
voilla. Isoimmat kaupungit (Hki,  Tre,  Tku)  ovat perustaneet omat liikennelai-
toksensa, jotka hoitavat itse  tai  osallistuvat kaikkeen joukkoliikenteeseen 
liittyvään aktiviteettiin alueellaan. Tieliikenteen suunnittelun kannalta kes-
keisimmät henkilöt ovat: 

-  HKL: os.pääll. Pentti Santaharju,  puh.  90-472 2301 
 • TaKL: suunn.pääll.  Matti  Rainio,  puh.  931-27930  

- TuKL: suun.tekn.  Pertti Heinonen,  puh.  921-305 000.  

Pääkaupunkiseudun muut kaupungit ovat myös organisoineet joukkoliiken
-teen  järjestämisen omiin yksiköihin: Espoossa joukkoliikennetoimisto, jl-

pääll.  Silja  Siltala,  puh.  90-806 6014  ja  Vantaalla joukkoliikennetoimisto, jl-
joht.  Paavo  Saurikoski,  puh.  90-839 2057.  Muiden kaupunkien joukkolii-
kenteen hoidon päävastuu  on  lähes poikkeuksetta yksityisillä liikenteenhar- 
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joittajilla.  Kaupungit osallistuvat joukkoliikenteen hoitoon rakentamalla lii-
kenneväyliä, pysäkkejä, sadekatoksia, terminaaleja sekä myös myöntämällä 
liikennelupia alueellaan. Useimmissa kaupungeissa kaupunki  on  tehnyt  tai 

 teettänyt joukkoliikennesuunnitelman, joissa  on  käsitelty joukko-liikenteen 
olennaisimmat  asiat.  Joukkoliikenneasiat  kuuluvat kaupungeissa 
useimmiten liikenneinsinöörin toimialaan,  jos  sellainen kaupungissa  on.  

Kuntainliitot eivät yleisesti ole mukana vaikuttamassa joukkoliikennejär-
jestelyihin lukuunottamatta Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskuntaa 
(YTV), jolla  on lain  mukaan tehtävänä järjestää pääkaupunkiseudun alueen 
kuntarajat ylittävän liikenteen. YTV:n liikenneosaston päällikkö  on Dl  Niilo 
Järviluoma,  puh.  90-1 56 1 232.  

Suomen Paikallisliikenneliitto ry:n jäsenkunta koostuu maamme suurimpien 
kaupunkien linja-autoliikenteen harjoittajista. Liiton tehtävänä  on mm 

 edistää joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Tässä mielessä  se  tekee esi-
tyksiä, ottaa kantaa sekä laatu suunnitteluohjeita  mm.  joukkoliikenteen 

 huomioon ottamiseksi  tie-  ja  katusuunnittelussa.  Liitolla ei ole palkattua 
henkilökuntaa, vaan työt hoidetaan jäsenyritysten asiantuntijoiden voimin 
usein erilaisissa työryhmissä. Liiton puheenjohtaja  on  Tampereen  Liiken-
nelaitoksen toimitusjohtaja  Heikki  Lehtinen,  puh.  931-240 2111.  

Suomen Linja-autoliitto (LAL)  on  liikenteenharjoittajien etujärjestö, jonka jä-
seninä ovat Suomen kaikki Tiikennöitsijät lukuunottamatta liikennelaitoksia 

 ja  Postia. Liiton tehtävät ovat osaltaan samankaltaiset Paikallisliikenneliiton 
tehtävien kanssa  ja  liitot ovatkin ryhtyneet yhteistyöhön useissa asioissa. 
Liikennesuunnitteluun liittyvistä asioista vastaa liikeneosasto päällikkönään 
Ari Heinilä,  puh.  90-692 2088.  Linja-autoliiton yhteydessä toimii 
Matkahuolto Oy, joka hoitaa maamme linja-autoasemia. Asemien suunnit-
telusta yhtiössä vastaa suunnittelupäällikkö 011i Kautto,  puh.  90- 692 
2088.  

Liikenteenharjoitta  lat  ovat yleensä hyvin perillä alueensa linja-autoliikenteen 
ongelmista  ja  kehitysnäkymistä. Kansioiden liitteenä  on  Linja-autoliiton  jä

-senluettelo  siihen kuuluvista yrityksistä, niiden yhteystiedot sekä linja- 
autojen  ja  henkilökunnan lukumäärät. 

Lilkennealan konsuittivritykset  tekevät käytännössä suuren osan konkreetti-
sista linja-autoliikennettä koskevista suunnitelmista. Taulukossa  6  ovat 
joukkoliikenteen suunnitteluun osallistuneet konsuittitoimistot. 
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Taulukko  6:  Joukkoliikenteen  suunnitteluun osallistuneet  konsuittitoimistot 

Konsuitit 	 Puh.  

Finnmap  Oy  90-3933 1  
Ins.tsto LU  Oy  931-37722  
Ins.tsto  Y-Suunnittelu Oy  90-804941  
Liikennetekniikka  Oy  90-6922462  
Maa  ja  Vesi Oy  90-68266 1  
Panpian  Oy  90-5 24022  
Suunnittelukeskus Oy  90-1 5641  
Suunnittelukolmio  Oy  981-226415  
Oy Vesi-Hydro  Ab  90-5650 1  
Viatek  Oy  90-430 1 1  

Työn yhteydessä oli myös tarkoitus selvittää tärkeimmät ulkomaiset 
laitokset  ja  niiden yhteyshenkilöt, jotka laativat joukkoliikennettä koskevia 
suunnitteluohjeita  tai  osallistuvat joukkoliikennepalvelujen fyysiseen 
suunnitteluun. Tietoja haettiin ulkomaisista tielaitoksista, taulukossa  3 

 olevista organisaatioista, UITP:stä sekä Suomen Tieyhdistyksestä.  Tu -
losanti  jäi hyvin niukaksi. Syynä saattaa olla, ettei kyseisiä laitoksia  tai  
yhteyshenkilöitä  ole varsinaisesti nimetty. Kansioiden liitteeseen  3 on 

 kerätty tämän työn yhteydessä esille tulleet ulkomaisten organisaatioiden 
 telefax- ja  puhelinnumerot. 
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LIITTEET  

4 	LIITTEET  

A  TEOSTEN REFERAATIT  

1. Guidelines for the design of Transit Related Roadway Improvements 
2. Bus priority systems 
3. Vejregler  for  bustrafik  
4. Evaluation of priority treatments for High-Occupancy Vehicles 
5. Joukkoliikenteen suunnitteluohjeita  
6. Guide for the  esign  of High Occupancy Vehicle and Public Transfer 

Facilities 
7. Kaupunkialueiden pääväylien joukkoliikennejärjestelyt  
8. UBUSS -85 
9. Manual for planning, designing and operating  transitwayfacilities  in 

Texas 
1 0.  Utformning av vägar och gator med hänsyn  till  bussfordon 

 11. An evaluation of bus lane safety 
1 2.  Linja -autokaistojen varaamisperusteet  
1 3. Second National Conference on High-Occupancy Vehicle Lanes and 

 Transitways  
1 4. Bus use of highways  -  State of art 
15. Bus use of highways  -  Planning and design  guideliness  
1 6.  Bussprioritering i trafiksignaler  
1 7. Bus priority  (Useita eri  TRRL:n  julkaisuja liittyen linja-autojen  etuisuuk

-sun  liittymissä)  
18.  Haltestellen für  Busse  und Strassenbahnen  
1 9. Position and design of bus stops in urban areas 
20. Busshållplatser  på  landsbygd och vid högklassiga trafikieder  
21. Priority rules of the road for public transit vehicles 
22. Länsiväylän joukkoliikennekaistan valvontakokeilu  
23. Designing for Transit  -  A Transit Design  &  Standards Manual 
24. Effektkatalog - Kollektivtrafikinvesteringar  

B  SUUNNITTELUOHJEIDEN REFERAATIT  

1. Veg &  Gate  Utforming  
2. Byernes  trafikarealer  
3. ARGUS  
4. Trafikleder  på  landsbygd TV1  24 
5. A POLICY on  GEOMETREIC  DESIGN of HIGHWAYS and STREETS 
6. Manual of Geometric Design Standards for Canadian Roads 
7. Stra(enbau  AZ 
8. Vorschriften  und Richtlinien  
9. Richtlinien  und Vorschriften für  den  Stra1enbau 



A  TEOSTEN  REFERAATIT 	 RYHMÄJAKO  

1 2 34 

1. Guidelines for the design of Transit Related Roadway Improvements x x x x 

2. Bus priority systems x x x x 

3. Vei  regler  for  bustrafik  x x x x 

4. Evaluation of priority treatments for High-Occupancy Vehicles x x x 

5. Joukkollikenteen suunnitteluohjeita  x x x 

6. Guide for the esign of High Occupancy Vehicle 
and Public Transfer Facilities x x x 

7. Kaupunkialueiden pääväylien joukkoliikennejärjestelyt  x x x 

8. UBUSS -85 x x x 

9. Manual for planning, designing and operating transitway 
facilities in Texas x x 

1O.Utformning  avvägar och gator med hänsyn  till  bussfordon  x x 

11 An evaluation of bus lane safety x 

12.Linja-autokaistoj  en varaam isperusteet x 

13.Second National Conference on High-Occupancy Vehicle Lanes 
and Transitways x 

14.Bus  useat  highways  -  State of art x 

15. Bus  useat  highways  -  Planning and design guideliness x 

16.Bussprioritering  i trafiksignaler  I 	x 

17.Bus  priority  (Useita eri TRRL:n julkaisuja liittyen linja-autojen 
etuisuuksiin liittymissä)  x 

18.Haltestellen für  Busse  und Strassenbahnen  x 

19.Position  and design of bus stops in urban areas x 

20.Busshållplatser  på  landsbygd och vid högklassiga trafikleder  x 

21 .Priority rules of the road for public transit vehicles x 

22. Länsiväylän joukkoliikennekaistan valvontakokeilu x 

23.Designing  for Transit  -  A Transit Design  &  Standards Manual x x 

24.  Effektkatalog  -  Kollektivtrafikinvesteringar  x 

Ryhmäjako:  

1. Joukkollikennekaistat,  -kadut  ja -väytät  
2. Valo-ohjaus  
3. Pysäkit  
4. Muut toimenpiteet 



1. Guidelines for the design of Transit 	Ryhmä:  1,2,3,4 
Related Roadway Improvements  

JLJkaislja  Metropolitan Transit Commission 	Kieli Englanti  
(USA) 	 Vuosi  1983  

Tiivis  telm  

Teoksen tarkoituksena  on  toimia ohjeena, jotta 
joukkoliikenteen  asettamat vaatimukset erilaisissa 
ratkaisuissa tulisivat oikein otettua huomioon 
tiensuunnittelussa. Raportin tekijät eivät kehoita käyttämään 
raportin ohjeita suunnittelustandardina, vaan suunnittelun 
apuvälineenä muiden tiensuunnitteluohjeiden rinnalla. Teoksen 
rakenne  on  seuraava:  

1. Johdanto  
2. Linja-autojen ominaisuudet  ja  vaatimukset  
3. Fyysinen suunnittelu joukkoliikennepalvelun  
4. Valo-ohjaus, liikenne-  ja  ajoratamerkinnät  
5. Pysäköintialueet  
6. Pysäkit  
7. Joukkoliikenne vammaisille  
8. Carpools,  Vanpools  

yhteydessä 

ACCELERATION 	STOPPING® DECELERATION 
TAPER 	AREA 	TAPER 

220 MIN. 	80 MIN 	220  *.IIN. 

-  

®ADD 65 FEET FOR EACH ADDITIONAL BUS WHICH WILL SIMULTANEOUSLY 
BE AT THE STOP 

®DOES NOT INCLUDE GUTTER WIDTH. FOR SPEEDS OVER 30 MPH. 
A 12 MINIMUM IS RECOMMENDED 

Recommended 
Acceleration  &  Deceleration Lengths 

DESIGN SPEED 
(MPH) 

TAPER LENGTH 
(FEET) 

30 220 

35 300 

40 400 

45 500 

50 620 

55 750  

Yleiskornrnentti:  Teos  sisältää pääosin tarkkoja teknisiä suun-
nitteluohj eita.  

I  Avainsanat: Suunnitteluohjeet,  linja-autoliikenne, kadut, tiet  I  
Sijainti:  TIEH/Kirj asto 	 101 S.  
IRRD  no.: 84P08365 



2.. BUS PRIORITY SYSTEMS  Ryhmä:  1,2,3,4  

Julkaisija:  Transport and Road Research  Kieli: Englanti  
Laboratory,TRRL 	(Englanti) [Vuosi:  1976  

Tiivis  telrnä  

Selvityksen laatinut työryhmä koostui Englannin, Ranskan, 
Kanadan  ja  USA:n tutkimuslaitosten  ja  keskus- sekä  
paikallishallinnon  henkilöistä. Teoksen esimerkit ovat 
pääosiltaan  kaupunkikeskustoista.  Selvityksen sisällysluettelo 
käsittää seuraavat pääkohdat:  

- bussietuisuuksien  tavoitteet  
- bussikaistat myötävirtaan 
- bussikaistat vastavirtaan 
- etuisuudet moottoriteillä  ja  niihin  liityttäessä 
- bussikadut 
- bussiväylät 
- etuisuuksien  antaminen liikennevaloissa  
-  muut  etuisuudet  (mm.  etuisuudet käännyttäessä  ja  lähdettäes- 

sä  pysäkiltä) 
-  esimerkkejä eri  etuisuuksien  yhdistämisestä  

'»r'  
.:,' 

lfl_ 	- 	 ______  

FIGURE 5.5 	OTTAWA RIVER PARKWAY 	MEDIAN CROSSOVER 
ONTO THE  BIJSWAY  

FIGURE 56 	CONTRA-FLOW FREEWAY LANE 	LAYOUT OF CROSS- 
OVER WHERE BUSES JOIN MEDIAN RESERVED LANE  

Yleiskornmentti:  Laaja  ja  perusteellinen teos, joka esiintyy 
usein muiden  teosten  lähdeluetteloissa.  Teokseen kannattaa tu- 
tustua, vaikka  sen  painopiste  on  kaupunkiliikenteessä. 

Avainsanat: Bussiväylät,  valo-ohjaus,  etuisuus  

Sijainti:  TIEH/Kirjasto  223 s.  
IRRD  no.: 	221017  



Ryhmä:  1, 2, 3, 4  

Julkaisija:  Vejdirektoratet/Vejregeludvalget.  Kieli: Tanska 
(Tanska) 	 Vuosi:  1989  

Tiivis telmä 

Teoksen  ja sen  liitteenä olevan  esimerkkikokoelman 
 tarkoituksena  on  toimia  ohjeena  teiden suunnittelussa ottaen 

huomioon linja-autoliikenteen vaatimukset. Teosta  on  syytä 
pitää lisänä aikaisemmin  laadituille tiensuunnitteluohjeille. 

 Vaikka teoksen ohjeet  on  laadittu  kaupunkialueille,  voidaan 
ohjeita soveltaa kaupunkien ulkopuolelle.  Teos  rakentuu 
pääpiirteittäin seuraavasti.  

I  Osa 

-  lähtökohdat  ja  vaatimukset  
- tienlinjaus  ja  tasaus  
- bussiväylät, bussikadut  ja  esteet  
- risteykset 
- pysäkit 
- terminaalit  

II  Osa 

-  26  esimerkkitapaus -ta  linja-autoille annetuista  etuisuuksista 
 eri puolilta Tanskaa  

, / 	i1  ' 	,Ts m  

60cm 50cm 	 60cm 

Stoppesteder paceret  efter  
kryds  

Stoppesteder placeret  fr  
og etter  kryds.  

tt  rSOPESTEO 

r STOPPES 	____________ 

II  r51OPPSTEO  

liii 	\  
STOP  ____________ 	____________ 

SIOPPESTEO- 

SrOESTEO 5TOPPES1ED  

Alle  amstigninger krcever  
krydsning  af  vej 

Ved visse  omstigninger  skal  
vejen 	kke krydses (-----.-)  

Figur  7.&  Eksempler  på  stoppestedspiacering  ved  krydseride 

Yleiskomrnentti:  Suositeltava teos  

Avainsanat: Bussiväylät, pysäkit, terminaalit,  valo-ohjaus 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto, TIEH/Skk 
	

121 ^ 56  S.  
IRRD  no.:  



4.  EvALUpTIoN: ;oF  PRIORITY TREATMENTS. FOR HIGH  Ryhmä: 	1,2,4 
OCCUPANCY VEHICLES  

:Juikaisija:  Federal Highway Administration,  Kieli: Englanti 
FHWA  (USA)  Vuosi..  1981  

Tiivis  telmä  

Teos  sisältää  27  erilaista kohdetta USA:sta, joissa  on  linja- 
autoliikenteelle  annettu etuisuuksia. Jokaisesta kohteesta  on  
aluksi lyhyt kuvaus, jonka jälkeen  on  ilmoitettu kohteen 
sijainti. Tämän jälkeen  on  kohteen tarkempi kuvaus  ja sen  
vaikutukset. Lopuksi  on  kerrottu onko kohteesta muuta 
kirjallisuutta saatavissa. 

Suurin  osa  kohteista käsittävät bussikatuja  (21).  Valo- 
ohjauksista  kerrotaan kandessa kohteessa  ja  Park-and-Ride - 
järjestelyistä kolmessa kohteessa yhden kohteen liittyessä 
tullimaksuihin. 

ff 	! 	
-  From 	 I  Virro200o Brd9e 	 -  B 	-  Q 	- E 	- 	- 	 °°  T 

__—_r9 4,  
cio  

N 	SCALE: 	ll- 
0.3 	Mi. 
0.5 	Kin. 

FIgure  2 	Brooklyn—Queens Expressway Bkje Lane (New York City, NY) 

Figure 3 	Transition to BQE 	BIue Lane 

Yleiskorrzmentti:  Teoksessa  on  käsitelty ratkaisuja hyvin ylei- 
sellä tasolla. Lisäkirjallisuudesta saattaa olla apua. 

Avainsanat: Bussiväylät,  valo-ohjaus, P&R 

Sijainti:  National Technical Informatioin Service 118 	s. 
IRRD  no.: 82P02799  



5.  3OUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELUOHJEITA Ryhxria 	1,3 4  

Julkaisija: Suomen paikallisliikenneliitto ry Kieli:  Suomi  
Vuosi:  1989  

Tiivis  telmä 

Joukkoliikenteen  suunnitteluohjeiden tarkoituksena  on  ohjata 
suunnittelua, lisätä tietoa joukkoliikenteestä yleensä  ja  
samalla  sen erityisominaisuuksista ja  kehitysnäkymistä. 

Sisällysluettelo 

Mitä joukkollikenne maksaa 
Miten kustannuksia voi säästää 
Mikä yleiskaavassa  on  tärkeää 
Mikä asemakaavassa  on  tärkeää 
Joukkoliikenteen  väylien suunnittelu 
Kaluston ajoradalle asettamia vaatimuksia 
Pysäkit  ja terminnalit  
Linja-auton  koko 
Joukkollikenteen  10  toivomusta kaavoittaj  alle  

7 	KALUSTON  AJORADALL  
ASETTAMIA VAATIMUKSIA  

- 	 - 	

- 	 Linja  dotOli rnaavaia  on  erlttOifl  pieni  rasta  a mat 
[1 	 [ 	ir 	]fti[iij[  J[ 	 kostusrnuavvudesta  johtuen  toyssyt. 	korotetut  

- 1111 	IIiIt 	soojalet  a  tartatadat elo61  500  linja-autojen  ret- 
tiiaooiite  kaupungeissa 	Jotta  5 cot  alooaa 	als  

ye. 	 - - 	 tc 	kaikissa tilanteissa Ovat kriittiset arvot seuraavat  

MiN  0.0* 

(opera  pyOrisss6de oOhintäAo  60 or 

(opera  laineen  katlistus anlntgan  6%  

ooe,a pyorlstyssade vahintaan  50 

/0  OSs 

Kaoera  talte  lean  pyörtslyssadetta enintagn  10% 

loos e  

Yleiskorrzmentti:  Teos,  jossa  on  selkeästi esitetty tiivistet- 
tyä  tietoa joukkollikenteen ominaisuuksista  ja  vaatimuksista. 
Suositeltava. 

Avainsanat:  Kaista, pysäkki, terminaali, mitoitus 

Sijainti:  TIEI-I/Skk, 	Saatavana Suomen paikal-  15 	s.  
lisliikenneliitosta 



6. Guide for the Design of High Occupancy  Ryhmä:  1,3,4 
Vehicle and Public Transfer Facilities  

Julkaisija:  American Association of State  Kieli: Englanti  
Highway and Transportation Officials, AASTO  Vuosi:  1983  

Tiivis telmä 

Teoksen alussa  on  varsin  laaja sanasta, joka käsittelee 
joukkoliikennesuunnit -teluun  liittyvää terminologiaa.  

Teos  jakautuu kolmeen osaan, josta ensimmäinen  osa  käsittelee 
lyhyesti joukkoliikennepalvelujen sijoittamista. Toinen  osa  
käsittelee joukkoliikenne-etuisuuksien suunnittelua  ja kolmas 
osa suunnitteluohjeita  ratkaisuille, jotka palvelevat linja- 
autoja  tai  yhteiskäytössä  toimivia ajoneuvoja.  Kolmas osa  
jakautuu vielä kahteen osaan, josta ensimmäinen  osa  käsittelee 
moottoriteitä  ja  toinen  osa valtateitä.  

91 0  

___________ 	 0 	 ______________ ________ _____________  

0. Near  S.d. 	 C  M,d -Block Bs. Bay, 

Bus Stop Turnouts. Arterial Streets  

Yleiskoz-nmentti:  Hyvä teos, joka löytyy monien  teosten  lähde- 
luettelossa 

Avainsanat: Ji-kaistat,  Park  &  Ride,  pysäkit  

Sijainti:  TIEH/Kirjasto  100 s.  
IRRD  no.: 	84PO4017/A 



7.  PAAVAYLAT  KAUPUNKIALUEILLA Ryhmä:  
JOUKKOLIIKENNE  

Julkaisija:  Tiehallitus  (Suomi)  Kieli:  Suomi  
Vuosi:  1991  

Tiivis telmä 

Teoksen tavoitteena  on  selvittää  millä  tavoin linja- 
autoliikenne tulisi ottaa huomioon taajamien  
väyläsuunnittelussa  ja  kuinka linja-autoliikenne 
korkealuokkaisilla väylillä pitäisi järjestää. Teoksen  
sisällysluettlo  on  seuraava:  

1. Johdanto  
2. Linjastosuunnittelun  yleisiä periaatteita  
3. Liikenneväylien  suunnittelu-  ja mitoitusperusteet  
4. Teiden  ja  katujen  pituusgeometria  
5. Poikkileikkauksien  ja liittymien  suunnittelu  
6. Linj  a-autopysäkit  
7. Joukkoliiken -teen  etuisuusj ärj estelyt  

4 - 

__  

ei 	moottorivdylillä pysokkiramppi  
mandollinen 	linjc-autokaisa 
k evy tl i ik ennev d y l a  

Kuva  6.15  

Eritasoliittymieri pysäkkijärjestelyt 	/5/.  

Yleiskorrzmentti:  Kattava perusteos aiheesta. Suositeltava.  

Avainsanat:  Linja-auto,  pysäkit, etuisuudet,  suunnittelu 

Sijainti:  TIEH/Skk  92 S.  
IRRD  no.:  



8. UBUSS -85  Utformning av trafikanläggningar  Ryhmä: 	1,3,4  
• 	för  buss  

Julkaisija:  AB  Storstockholms Lokaltrafik  Kieli: Ruotsi 
(Ruotsi) Vuosi:  1985  

Tiivis  telmä  

Teiden  ja  katujen suunnittelua ohjaavat Ruotsissa valtion  
ja  kuntien antamat ohjeet  ja  määräykset. Joukkoliikenteen 
erityisongelmia  ja  vaatimuksia niin mitoituksen kuin 
yksityiskohtaisen suunnittelun kannalta  on  kuitenkin  varsin  
niukasti käsitelty voirnassaolevissa ohjeissa. Tämän aukon 
paikkaaminen  on  ollut lähtökohtana Storstockhoims 
Lokaltrafik:illa  (SL)  kyseistä teosta laadittaessa. Teoksen 
rakenne  on  seuraava  

1) Perusdata  ja mitoitusvaatimukset  
2) Tien  suuntaus  
3) Poikkileikkaukse -t 
4) Liittymät  
5) Pysäkit  
6) Terminaalit  
7) Erityisjärjestelyt  (esteet, hidastimet  ja  valo-ohjaus)  

T24
4: 

Utspetsrnng 	Angäringsstrcka 	Utspetsniflg 

ALLPtATSSTOLPE 

mi  

_ 
Om  

• 	L  = vilpianets  längd  

I200 	= övergngskurva  1 	lutning 

Yleiskomrnentti:  Perusteellinen teos, joka toimii joukkoliiken - 
teen  suunnittelu  ja mitoitusohjeistona. 

Avainsanat: Bussiväylät, mitoitus, pysäkit, terminaalit  

Sijainti:  TIEH/Kirjasto, TIEH/Skk  93 	s. 
IRRD  no.:  



9. MANUA:L: FOR PLANNING, DESIGNING AND 	 Ryhmä:  1,4 

L OPERATING TRANSITWAY FACILITIES IN TEXAS 

Ji1kaisija:  Texas Transportation Institute 	Kieli: Englanti  
(USA) 	 Vuosi:  1985  

Tiivis  telmä 

Yleisteos,  joka käsittelee fyysisesti erillisiä linja-autoille 
varattuja kaistoja.  Teos  jakautuu kahteen osaan, josta 
ensimmäinen  osa  käsittelee linja-autokaistoja yleisesti  ja 

 toinen  osa  niihin liittyviä lisäjärjestelyjä. Näitä 
lisäjärjestelyjä ovat linja-autojen vaihtoalueet  ja  Park-and-
Ride-pysäköintitalot.  

Ensimmäisen osan pääotsikoita ovat: 

- 	suunnittelu, jossa käsitellään kaistojen tarvetta, si- 
jaintia  ja  niiden liittymistä muuhun liikenteeseen. 

- 	fyysinen suunnittelu, jossa käsitellään palvelutasoa, 
mitoitusnopeutta,  -ajoneuvoa, tienlinjausta, tasausta, 
vapaata tilaa, risteämisiä  ja  liittymisiä. 

— 	informointi,  valvonta  ja  ylläpito  

Table 2-15.  Recniended  Grades on  Transitways 

Transitway 

Segnent 

Haximun  Grade  

CX) 

Mainlane  
6 

(50-60 mph)  

Ranp  
8 

(30-40 mph) 

I 

	

11  / 	 Ni  

	

Hadcap.d 	 Lo.ding/ 

	

Parng 	 Untaadng Åreo 

Fqure  3-12 	Reprsentati 	Loyout for a Park-and-Ride Facility 

Yleiskornmentti:  Mielenkiintoinen teos, johon kannattaa 
tutustua 

Avainsanat: Bussiväylät,  suunnittelu, edellytykset 	. 	I  
Sijainti:  National Technical Informatioin Service 	176 s. 
IRRD  no.: 86P10386  



10.  UTPORMNINC  AV VAGAR  OCH GATOR MED HANSYN Ryhma.  1,3 
TILL  BUSSFORDON  

'Julkaisija:  Nordiska  vägtekniska förbundet,NVF  Kieli: Ruotsi 
(Ruotsi) Vuosi:  1979  

Tiivis  telmä  

Raportissa tarkastellaan teiden  ja  katujen mitotusta 
joukkoliikenteen  kannalta, joukkoliikennejärjestelyjen kuten 
linja-autopysäkkien, -kaistojen  ja  -katujen mitoitusta sekä 
joukkoliikennettä  koskevaa lainsäädäntöä Suomessa, Ruotsissa  
ja  Norjassa. 

Vertailu tuo esille seuraavaa: 

-  kaikissa kolmessa maassa periaatteet ovat samat eli  jos 
suunniteltavaa  järjestelyä  on  tarkoitus liikennöidä lin- 
ja-autolla tulee mitoitusajoneuvoksi valita linja -auto 

- mitoituslinja-autojen koot eroavat toisistaan 

- mitoituslinja-autojen ajotavat eroavat toisistaan suurim- 
man pyörien kääntymiskulman  ja kääntämisnopeuden  osalta  
mm.  siten, että ruotsalainen ajoura  on  taajamissa selväs- 
ti pienin 

NORsFtMsK) 	PBUs  

Figur  2.  Jämförelse av busstypfordon vid rattutslag  50 °  
och  min klotoid 

Yleiskornmentti:  Teokseen kannattaa tutustua joukkollikenne- 
ohjeita laadittaessa. Mitoitusajoneuvotiedot vanhentuneita. 

Avainsanat: Mitoitus, 	linja -auto, tiensuunnittelu  

Sijainti:  TIEN/Kirjasto, TIEH/Skk  29 S.  
IRRD  no.: 



Julk 	sj: 	jr0 	Research Centre  Kieli: 
(Eng1anti)  Vuosi:.  1987  

Tiivis telmä 
Selvitys käsittelee kolmea samaan materiaaliin perustuvaa 
ennen- jälkeen tutkimusta myötävirtaan kulkevien linja- 
autokaistojen  vaikutuksista onnettomuuksiin. 

Ensimmäinen tutkimus käsittää kaikkiaan  33 bussikaistaa.  
Ensimmäisen tutkimuksen tulokseksi saatiin, että sinä 
aikana kun bussikaista oli toiminnassa onnettomuudet 
lisääntyivät merkittävästi. Erityisesti jalankulkijoiden, 
moottoripyöräilij  öiden  j a  muiden  j oukkoliikennevälineiden  
onnettomuudet lisääntyivät. Liikennöintiaj  an  ulkopuolella 
onnettomuuksien määrässä ei tapahtunut merkittävää 
muutosta. 

Toiseen tutkimukseen valittiin ensimmäisestä tutkimuksesta  
10 bussikaistaa,  joissa onnettomuuksien määrä oli eniten 
lisääntynyt. Tämä tutkimus vahvisti käsityksen, että 
onnettomuudet lisääntyivät liikennöintiaikana. Onettomuudet 
lisääntyivät erityisesti liittymissä. 

Kolmannessa tutkimuksessa valittiin samat kaistat kuin 
toisessa tutkimuksessa. Tässä tutkittiin 
yksityiskohtaisesti liikennöintiaikana tapahtuvia 
onnettomuuksia, jolloin ilmeni onnettomuuksien lisääntyvän 
eniten kadun reunoissa sijaitsevien bussikaistojen 
kohdalla. Onnettomustyypeistä yleisimmät olivat kääntymis-, 
ohitus-  ja  j alankulkuonnettomuudet.  

Yleisesti ongelmia aiheutti eri nopeuksisten kaistojen 
sijaitseminen  vierekkäin. Bussikaistalla, bussikaistan 
suuntaisella  muun liikenteen kaistalla  ja  vastaan tulevan 
liikenteen kaistalla saattaa olla suuria nopeuseroja. 

Ratkaisumandollisuuksjna  onnettomuuksien vähentämiseen 
tarjotaan  mm. 

- 	 kääntymiskiellot, sivukatujen  katkaiseminen  tai  niiden 
yksi suuntaistaminen 

- 	vähentää autoilijoiden kiinnostusta siirtyä bussikais- 
talle  esimerkiksi ajoratamerkinnöin  tai korokkein 

- 	parantamalla informaatiota bussikaistaan liittyvistä 
onnettomuusriskejstä. 

Yleiskommentti:  Teoksessa  on  tarkkaan analysoitu tutkimukseen 
liittyvä materiaali. 

Avainsanat: Bussiväylät,  turvallisuus 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto  47 s.  
IRRD  no.:  



12.  LxNJA-AUTOKArsrOEN VARAAMISPERUSTEET 	Ryhmä:  1  

Julkaisija:. Suomen paikallisliikenneliitto ry,  Kieli:  Suomi  
Tampereen  Teknillinen Korkeakoulu Vuosi  1988  

Tiivis  teirnä  

Teoksen tarkoituksena  on  selvittää eri maissa käytettyjä 
menetelmiä linja-autokaistojen varaamiseksi. Työn 
suorittamiseksi lähetettiin kyselylomake  34  kaupunkiin  15  eri 
maahan. Suomen kaupungeista mukana ovat  Helsinki  ja  Tampere. 

 Lomakkeessa  tiedusteltiin varaamisperusteita, asetettuj  a 
 taloudellisia ajansäästötavoitteita, kaistojen fyysisiä  ja 

 liikenteellisiä  ominaisuuksia sekä mandollisia vaikutuksia 
yrnpäristölle, matkustajille  ja  liikennöitsijöille. Tietoja 
saattin  24  kaupungista, joista kaksi käsitteli  vain  kaistojen 

 ominaisuuksia  ja  vaikutuksia. Lisäksi käytettiin 
kirjallisuudesta löytyvää aineistoa. 

Teoksen rakenne  on  seuraava: 

-  linja-autokaistojen varaamisperusteita eri kaupungeissa 
(liikennemäärät, liikennepoliittiset, liikennetaloudelliset) 

-  saavutettuja aikasäästöjä 
(aikasäästöt kaupungeittain, säännöllisyyden  paraneminen) 

- linj  a-autokaistoj  en  ominaisuuksia 
(fyysiset  ja  liikenteelliset  ominaisuudet) 

-  linja-autokaistojen varaamisen vaikutuksia liikenne-  ja  muu-
hun ympäristöön (joukkoliikenteen matkustajamäärät, liiken-
teen kokonaismäärät, onnettomuusmäärät, ympäristö) 

TALLUKK()  5.  
SAA VUTETF1JM  AIK  SÄ  TOJA  KYSELYYN VASTANNEISSA KAUPUNGEISSA 

Kaupunki 	 Saavutetut alkasaastOl  

OSLO  i 	10-20'S  
HAMPURJ yht.  120  tuntia tybpSivn aikana (kaistojen yhteispiluun  20.1 kin) 
BERGEN £ 1 0%  
KO4PEN11A1s1NA  10-20%  
ARfIUS lOsel  

TRONDHEIM  esim nopeiaksien  5- 11  kin/b  kasvu nopeuksan  12-21  km/b  

MARSEILLE  esim  400  ni  piruisella kaistaUs 2mm. taàslo 

MUNCHEN matkanopcudei  nousivat  13  km/b  -p18  kin/h  
AMSTERDAM  keckamaar aikasJäsiö  5  %  vuosina  1980-  l9t, 

HELSINKi  maska -aikasnuutokset jouLLoltikenicelle suoluIslzl 

TAMF'ERE  20-30%  lma-aulokatslan  osuudella  

I)  Joukkolukenteen  malka-ajal eina!laan. multa henkiläauloliik-entcen snocudet laskeneet 
ruuhkien lisaanryessä Aik-asäautotavoiie  la-kaistonUn  05  nun/kin 

Yleiskommentti:  Teoksessa  on  koottu yhteen kokemuksia  ja 
 käytäntöjä  eri maista.  

I  Avainsanat:  Linja-autokaistat, tarve, käyttö 
Sijainti:  TIEH/Kirjasto, Suomen paikallisliiken- 	19 s.  

neliitto 



13. Second National Conference on High-  Ryhrirà 	1 
Occupancy Vehicle Lanes and Transitways 

3Lz1ka1s1Ja 	Texas Transportation Institute Kiei 	Englanti  
(USA)  t7uosi 	1987  

Tiivis telmä  

Teos  käsittelee  Houstonissa  25-28.10 1987  pidetyn 
konferenssin esitelmiä. Esitelmiä  on  kaiken  kaikkiaan  12  
kappaletta, jotka käsittelevät seuraavia asioita  

-  Miksi  joukkoliikenneväyliä  on  rakennettava?  
- Joukkoliikenneväylä Houstonissa 
- Joukkoliikenneväylän  vaikutus moottoritiellä  (IH-lO),  
ennen- jälkeen tutkimus  

-  HOV  (High Occupancy Vehicles)-kaistat  ja  liikkuminen 
yhteiskunnassa  

- Joukkoliikenneväylät  Ottawassa  
- Bussiväylä Pittsburghissa 
-  Kokemuksia  joukkoliikenneväylistä  Washingtonissa  
-  Kokemuksia  joukkoliikenneväylistä  Kaliforniassa  
-  Kokemuksia  joukkoliikenneväylistä  Los  Angelesissa  
-  Kokemuksia  HOV-kaistoista Minneapolisista  

(US Highway 12/Interstate 394) 
-  HOV-kaistat valtateillä  

Teoksessa  on  myös yhteenveto konferenssin tuloksista  ja  
suosituksia  

a 	 aUSWAY  V  
- 	 - 	 AII.I. Msd.I Cheic. 

! 

( 	 __________• 	
p 	 T 	S 	sOI,  

0 	 5 	 lO  
MINUTES A cross sectional view of the Mount 

Baker Ridge Tunnel on Interstate 90 -  
illustrates 	that 	HOVs will 	operate 	of Bus Lane Impact on 	the 	bottom 	level, 	mixed-flow 
freeway 	lanes 	in 	the 	middle 	and 
pedestrians 	and 	bicyclists 	on 	the 
top 	level. 

Yleiskommentti:  Teoksessa  on  runsaasti selvitetty  joukkolii- 
kenneväylien  vaikutuksia sekä selvitetty mihin  ja millä  perus- 
tein niitä  on  rakennettu.  

Avainsanat: Bussiväylät,  Car pool  

Sijainti:  UITP  139 s.  
IRRD  no.:  



1.4. BUS USE OF HIGHWAYS  Ryhrna:  1 
State of the. a . 	....  

Julkaisija  Transportation Research Board (TRB)  Kieli: Englanti  
(USA)  Vuosi:  1973  

Tiivis telmä  

Teos  on  lähinnä tarkoitettu tiensuunnitelusta vastaaville hen- 
kilöille.  Se  sisältää tietoa siitä, miten linja-autoliiken- 
teelle  on  annettu etuisuuksia valtateillä  ja sen  kautta  on  py- 
ritty myötävaikuttamaan suunnittelijaa paremmin ymmärtämään 
linja-autoliikenteelle annettavien eri etuisuuksien tehok- 
kuutta. Teoksessa  on  tutkittu yli  200  kohdetta eri puolilta 
maailmaa, joista tosin suurin  osa  on  USA:sta, joskin tärkeitä 
ulkomaisia kohteita  on  myös sisällytetty tutkimuksiin. 

Teoksen sisältö rakentuu pääpiirteittäin seuraavasti: 

—  linja-autoliikenteelle annettavien etuisuushankkeiden 
kuvaukset 

- olemassaolevat  etuisuuksia käsittelevät tutkimukset 
-  toimintaperiaatteet  ja  suunnitteluohjeet 
-  "Case" -tutkimuksia: 

— moottoriteiltä 
— valtateiltä 
— terminaaleista  

36 

TABLE  Il 	 -  

EXISTING AND PROPOSED CBD BUS STREETS, UNITED STATES, CANADA, AND OTHERS 

1970 	 PEAK -I4CVR 
URBANIZE3) 	DATE 	 BUS  VOLSJMES  

AREA 	 STARTED 	LEBUTH 	HC9JRS 	OF 	(AND PASSENGERS/ 	REPORTED 
COUNTRY. CITY. 	LATION 	POPULATION 	OR STATUS 	MILES 	OPERATION 	HEAVY  DIRECTIOJ, 	BENEFITS 	 REMARKS 

Chicago, 	511. (1) 
 

Halaved  St. 	btween 	 6,714,578 	Existing 	0.25 	24 Room 	 22 	 No cross 	Part 	OS  Enqlewood  
62nd St.-64th St.  soto  traffic 	ConserVation  plan 

2? 	wide 
Streets 

Chicago. 	Iii. 
63rd St. 	between 	 Existing 	019 	24 Rooms 	 13 	 No  cr05. 	Part 	of  Knolewood  
Emerald  Aoe.-peoria  St. auto 	traffic 	Conserv.,ton 	plan 

22 	wide 
street. 

Minneapolis. 	Niin. 	 1.704.43 	1966 	0,68 	24 Room. 	 64 	 Part 	of 	 24 	wide 	roadway  
Nicoll.et 	Mall Downtown 

Revitaliza- 
tion 	Plan 

Atlanta, 	Ga. 	 1,172.778 	Prop. 	0.64 	24 	hours 	 69 	 Center City  Transporta - 
Broad Street 	 1970  tion  Project 	Proposal 

40 	wide 	streets 
Dallas, 	TCX. 	 1.338,684 	Prop. 	0.90 	24 hours 	 100 	 Center City Transport.. 

Main St. COD 	 1970 	 liOn  Project 	Proposal. 
Hartford. 	Coon. 	 465.001 	Prop. 	0.25 	24 hour. 	 Conetission  of 	the City Mein Street 	 1971 Plan 	Proposal 
St. 	10011. 	Mo. 	 1.882.944 	Prop. 	0.40 	4-6 	P.M. 	 100 	 NOrth CArt, -  Fars  ide  Locust St. 	 1971 	 Local 85  -  loading 

Median  - Nesraide  Express 
805 Loading  

Yleiskommentti:  Teos  löytyy useiden muiden  teosten  lähdeluet- 
telosta.  Hankkeet ovat hyvin verrattavissa selkeän taulukoin- 
nm 	ansiosta. 

Avainsanat: Bussiväylät,  moottori-  ja  valtatiet, terminaalit  

Sijainti: Liikenneturvan kirjasto,  TRE  406 s.  
IRRD  no.:  



15. BUS US 	OF HIGHWAYS  Ryhma 	1 
Planning and. design guideliness 

Julkaisija:Transportation  Research Board (TRB)  Kieli: 	Englanti 	'1 

(USA)  Vuosi 	1975  

Tiivis telmä  

Teos  on  tehty joukkoliikenteen suunnittelusta vastaaville 
henkilöille.  Teos  sisältää ohjeita sekä yleisen- että 
fyysisen joukkoliikennesuunnittelun alalta. Yleinen  osa  
opastaa suunnittelijoita valitsemaan tilanteeseen parhaiten 
soveltuvat joukkoliikennettä suosivat toimenpiteet. Lisäksi 
teos sisältää ohjeita näiden toimenpiteiden fyysiseen 
suunnitteluun. Teoksen karkea rakenne  on  seuraava: 

- 
 j oukkoliikennetutkimus 

-  palvelutaso, periaatteet  ja  vaatimukset 
-  politiikka  ja  tavoitteet 
- bussiväylien suunnitteluohjeita 
- moottoriteille 
- valtateille 
- terminaaleille  

I. 

t - 	

- 	 ____ ____  

I  
_____ 

ttPT.LANI 
ctosED_ 

ONCOMI4G 	________________ 
SUU3i 

Ylejskommenttj:  Useissa lähdeluettelojssa mainittu teos, jo- 
hon kannattaa ehdottomasti tutustua. 

Avainsanat: Bussiväylät, terminaalit  

Sijainti: Liikenneturvan kirjasto, TRB  161 	s. 
IRRD  no.:  



16 	BUSSPRIORITERING  I  TRAFIKSIGNALER  Ryhma:  2  

Julkaisi  la:  TransportForskningsKommissionen  Kieli: Ruotsi 
TFK, 	(Ruotsi) Vuosi:  1987  

Tiiv'istelmä  

Raportti  on  osa  suurempaa projektia, jonka tarkoituksena  on  
selvittää minkälaiset liikennetekniset mandollisuudet ovat 
Tukholmassa ajankohtaisia annettaessa linja-autoliikenteelle 
etuisuuksia liikennevaloissa.  Projektin  tarkoituksena  on  myös 
käsitellä teknisiä ratkaisuja sekä tutkia eri näkökulmista 
linja-autoetuisuuksien vaikutuksia. 

Tämän raportin päätavoitteet olivat kartoittaa viimeiset 
uutuudet ulkomailta liittyen linja-autoliikenteelle 
annettaviin etuisuuksiin  ja  selvittää vaatimukset sekä 
tekniset ratkaisut, jotka sopivat käytettäväksi Tukholmassa. 
Raportin sisällysluettelo rakentuu seuraavasti. 

—  ongelmat (yleiset seuraamukset  ja  kriteerit annettaessa 
etuisuuksia linja-autoliikenteelle liikennevaloissa) 

-  käytössä olevat ratkaisumenetelmät (ilmaisimet, etuisuudet 
erillisissä  ja  yhteerikytketyissä  liikennevaloissa) 

—  vaatimukset linja-autoliikenteen etuisuuksille Tukholmassa 

-  käyttökelpoisia ratkaisuja Tukholmassa annettaessa etui- 
suuksia linja-autoliikenteelle liikennevaloissa 

O,fl.nc. .Iøng . .Ir..t 

\\  

i:  

'\\\  
? 

Figur  3.3:4  Principen för trafikmodellen i  SCOOT (23)  

Yleiskommentti:  Teosta suositellaan liikennevalosuunnitteli- 
joille. 

Avainsanat:  Bussi, liikennevalot, etuisuus 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto  42 s.  
IRRD  no.:  



17.  Useita eri TRRL:n julkaisuja linja-autojen Ryhmä:  2  
etuisuuksista  valo-ohjatuissa liittymissä 

Julkaisija:  Transport and Road Research  Kieli: Englanti  
Laboratory,  TRRL, 	(Englanti) Vuosi:  1975- 

Tiivis  telmä  

Teokset  on  tehty  liikennevalosuunnittelijoille.  Teoksissa  on  
perehdytty hyvin tarkasti liikennevalojen  ajoituksiin  ja 
optimointiin  sekä niissä käytettäviin  matemaattisiln  malleihin  
j a  tietokoneohj elmiin.  

Alla  olevaan listaan  on  kerätty  TRRL:n  teoksia, jotka 
käsittelevät valo-ohjausta  ja  linja-autoliikennettä: 

-  Bus-actuated signal control at isolated intersections  -  
simulation studies of bus priority (814)  

-  Bus priority in a network of fixed-time signals (666)  
-  Bus priority at traffic signals terminating a contra-flow 
bus lane in Walsall (252)  

-  Survey of bus priority at traffic light signals in Woking 
(228)  

-  Bus-actuated signal control at isolated intersections  -  
a simulation model (373)  

-  Bus-actuated traffic signals  -  initial assessment of part of 
the Swansea bus priority scheme (925)  

-  Bus stop siting at junctions. 

FIGURE A2 	RELATIONSHIP BETWEEN BUS STOP SITING AND TOTAL TRAFFIC DELAY AND WALKING COSTS 	AT SIGNALS 

(1) 	 (2) 

40 	 40 
Total 	 Total 
Cost 	 Cost  
(1/hr) 	PSIOO/O 	(1/hr) 	PSIOO/0 

S.20OO 	1 Lane 	 S4000 	2 Lanes 
30- 	 30 - 

20  - 	 20  - 	 'oo 

::::  10- 

Xe  
0- 	I 	 0 — 	I 

0 	20 	40 	60 	80 	100 	0 	20 	40 	60 	80 	100 
Bus stop siting upstream of stop line  (rn) 	Bus stop siting upstream of stop line (m)  

Yleiskommentti:  Teoksia suositellaan  liikennevalosuunnitteli - 
joille.  

Avainsanat:  Linja -auto,  valo-ohjaus,  etuisuudet,  ajoitus 

Sijainti:  TIEH/Kirj asto 
IRRD  no.:  



18 	Haltestellen  fur Busse  und  Strassenbahnen Eyhrttä 	3  

Julkaisija:  Verband  of  fentlicher Verkehrs-  Kieli: Saksa  
betrebe,  VOV  (Saksa) Vuosi..  1988  

Tiivis  telmä  

Teoksessa  on  käsitelty pääsääntöisesti linja -autopysäkkejä.  
Ensimmäinen  osa  teoksesta käsittelee  pysäkkien  suunnittelua 
toisen osan  käsitellessä esimerkkiratkaisuja. 
Esimerkkiratkaisuja  on 21,  joista  17  liittyy linja - 
autoliikenteeseen.  Jokaiseen  esimerkkiratkaisuun  viitataan 
tekstin jossakin vaiheessa eli  esimerkkiratkaisut  täydentävät  
suunnitteluosaa.  

Jokaiselle  esimerkkiratkaisulle  on  varattu kaksi sivua, joista 
ensimmäisellä sivulla  on  suunnitelmakuva  ja  toisella sivulla  
on  valokuvia kohteesta. 

Teoksen ensimmäinen  osa,  joka käsittelee  pysäkkien  
suunnittelua rakentuu seuraavasti:  

- pysäkkien  sijoitus  asuinalueilla 
- pysäkkien  sijoitus teillä  ja  kaduilla  
- pysäkkien mitoitus 
- jalankulku-  ja  pyöräteiden  suunnnittelu pysäkkien  läheisyy- 
dessä  

- pysäkkivarustus 
- erikoisjärjestelyt pysäkeillä (esim,  koulujen  tai  urheilu - 

stadionien  läheisyydessä sijaitsevat  pysäkit) 

Regellösungeri  

'1E 	IN 	j 
O 	

. 	I 	\7 	C.- 	f  _______  
w.,te,, 	 _________ t nd 

....................................... i5mG.hweg 	 ....................  

Bild  21: 	Haltestelle  am  Fahrbahnrand (siehe Beispiel  16)  

Bg  

g 	..1.5m 	 ......  

Bild  22: 	Haltestelte  mit Busbucht(siehe Beispiel  17)  

Yleiskommentti:  Hyvä teos, jonka painopiste  on  kaupunkililken - 
teessä.  

Avainsanat: Pysäkit,  linja -auto,  raitiovaunu 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto  78 s.  
IRRD  no.:  



19. Position and design of bus stops in urban  1 Ryhrnä:  3 
areas  

Jiikaisij: tJITP  Revue, 	Vol. 32 1/1983  Kieli: Ranska, 
(Belgia) Saksa, Englanti 

Vuosi:  1983  

Tiivis  telmä  

Artikkelin tarkoituksena  on  opastaa  ja  antaa ideoita linja- 
autopysäkkien  tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun. 
Artikkelissa  on  myös kerrottu suppeasti eri  maiden 
standardeista.  Näitä maita ovat Belgia, Länsi-Saksa, Ranska, 
Hollanti, 	Israel, 	Italia,  Ruotsi  ja  Sveitsi. 

Artikkelin rakenne  on  seuraava:  

1. Esipuhe  

2. Pysäkin  sijainti  

3. Suunnittelu  ja  mitoitus  

4. Lakisääteiset toimenpiteet linja-auton  ja  muun liikenteen 
käyttäytymiselle pysäkillä  

5. Pysäkin  sijainnin  ja  pysäkin  suunnittelun välinen yhteys  

6. Poliittisten päättäjien kannalta tärkeät  asiat  

TrI = 	 ____  

Fig. 33 	Arrét dautobus situé  du  cOté droit,  avec  la  possibilité 	 .  
de se porter  ensuite  a gauche, grace  aux feux  de  sigrialisation 	 - 	- 	-  
propres  

Fig 	33 	BuS  stop on the right hand side of the road 	- 	-.  

with  Ilie  possibility of tittering in to the  lett  thanks 	 '" 	- 	'.'  
to own traffic lights.  

Yleiskornmentti:  Artikkelista löytyy mielenkiintoisia 
yksittäisiä ratkaisuja. 

Avainsanat:  Pysäkki, linja -auto  

Sijainti:  UITP  ss. 	74-86 
IRRD  no.:  



20.  Busshållplatser  på  landsbygd och vid hög-  Ryhmä:  3  
kiassiga trafikieder 

:Jjkaisija:  Statens vägverk,  Utvecklingssekti-  Kieli: Ruotsi  
onen,  TU  (Ruotsi) Vuosi:  1979  

Tiivis telmä  

Teos  on  tarkoitettu pääsääntöisesti käsittämään linja - 
autopysäkkejä maaseututeillä  ja  korkealuokkaisilla teillä, 
mutta materiaalia voi myös osittain soveltaa taajamissa  
sijaitseviiri  linja-autopysäkkeihin.  

Teos  rakentuu seuraavasti  

- suureet,  lyhenteet,  terminologia 
-  linja-autojen  pituudet, leveydet  ja  ajourat 
-  linja-autojen kiihtyvyys,  hidastuvuus  ja  sivusiirtymisnope - 

us 
- pysäkkityypit 
-  linja-autojen  ajotapa  pysäkillä  
-  linja-autojen nopeudet pysäkillä  
- pysäkkityypin  valinta  
- pysäkin  muotoilu  
- pysäkin  sijainti  
- kävelyreitit pysäkeille  

Enkel håll2lats efter korsning.  

h)  

Figur 	(3)  

Kommentar: 

Hållplats 	(3:1) 	placeras enligt körmodell  C. Håliplats 	(3:2) 	enligt modell  G. 
Hllplats  efter korsningstyp  IV, V  och  VI 	placeras 	med 	hänsyn  till  refug eller sparrmarkering enligt körmodell  B. 

Yleiskornrnentti: Pysäkkien  suunnittelun kannalta hyvä teos. Ei 
sisällä tietoa  pysäkkivarustuksesta. 

Avainsanat: Pysäkit,  maaseutu, korkealuokkaiset tiet 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto  75 	5. 
IRRD  no.: 



21.. PRIORITY RULES OF THE ROAD FOR PUBLIC  Ryhmä:  4 
TRANSIT VEHICLES  

Julkaisija:  Roads and Transportation  Kieli:  Eng1awti..  
Association of Canada (RTAC) VuoSi:  1986  

Tiivis  telmä  

Teoksessa  on  käsitelty eri  maiden  käytössä olevia ohjeita  ja  
sääntöjä annettaessa joukkoliikenteelle etuisuuksia. 
Tutkimuskohteina  ovat olleet Pohjois-Amerikka, Eurooppa, 
Japani  ja  Australia  käsittäen  14  maata. Teoksen 
sisällysluettelo  on  seuraava:  

1. Esipuhe  (projektin  puitteet, tutkimusmenetelmät, organisaa- 
tio)  

2. Etuisuusmenetelmien  kartoitus (etuisuusmenetelmät  ja  niihin 
liittyvät ohjeet)  

3. Etuisuusmenetelmien  kuvaus  ja  käytäntö eri maissa (pysä- 
köintikiellot pysäkeilla, etuisuudet pysäkiltä  lähdettäes- 
sä, busseille vapautus kääntymiskielloista, etuaj  0-oikeus 
busseille, vapautukset  koko- ja  painorajoituksista)  

4. Etuisuuksien  arviointi (vaikutukset, ongelmat, sopivuus)  

5. Standardit (yhteenveto  ja  toimintaehdotuksia  

6. Johtopäätelmät  

Relevant Extracts from the Traffic Guidelines for Sweden 

59  § 	Förare som  pa  vag, dar högsta tillåtna hastighet  år 50 kilometer  i timmen el- 

ler Lägre, närmar sig  buss  som stannats vid hållp)ats  på  vagen  skall, om bussföraren 

givit tecken att han amnar starta, nedbringa hastigheien  och om det behovs stanna 

sa  au  bus.sen  kan Lämna hållplatsen. 

Oavsett bcstammelserna  i första stycket skall bussförarcn iakitaga sarskild för- 

sikiighet  för att undvika fara.  

Relevant Extracts from the Road Traffic Law of Japan 

Art. 31-2 	(Protection  br  a  staning  but) When the driver of a bus which 
stopped for passengers signals  thai  he intends a change of course by 	sand or 

blinker to leave the stop.  vehiclet  behind ii shall not hinder the said change 
of course of  ilie  bus  wInch  signalled except when these vehicles behind are 
forced to suddenly change speeds or directions.  

Yleiskornmentti:  Teoksessa  on  koottu yhteen eri  maiden  lakisää- 
döksiä  ja  ohjeita etuisuuksia annettaessa. Käyttökelpoinen 
teos suunnitteluohjeita laadittaessa. 

Avainsanat:  Linja-autoliikenne, etuisuudet, lainsäädäntö 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto  19 	s.  
IRRD  no.: 	87P15853  





23. DESIGN FOR  TRANSI 	ATRANSI'r DESIGN: AND 
CRITERIA  &  STANDARDS HANUAL 

Ju1kaisa 	Southeastern Michigan  Transporta-  Kieli: Englanti  
tion Awthority, SEMTA  (USA)  Vuosi:  1982  

Tiivis  telmä  

Teos  jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään  
joukkoliikenteen  sijoittumista  yhdyskuntaan  ja  toisessa osassa 
tekniseen suunnitteluun liittyviä standardeja  ja  perusteita. 

Ensimmäisessä osassa  on  käsitelty yleisellä tasolla joukko- 
liikenteen suunnitteluun liittyviä asioita, joita ovat:  

-  riittävä kysyntä  
-  alueelle pääsy linja-autolla  
— kävelyetäisyydet  alle  500 m 
-  suorat  ja esteettömät kevyenliikenteen  yhteydet  
- pysäkkivarustus.  

Toisessa osassa  on  aluksi käsitelty linja-auton mittoja  ja 
liikenteellisiä  ominaisuuksia. Tämän jälkeen  on  selvitetty 
linja-auton asettamat vaatimukset liittymissä  ja  lopuksi  
pysäkkien  sijoittamista  ja  mitoitusta. 

Teoksen lopussa  on joukkoliikenteeseen  liittyvää  sariastoa. 

FIgur,  21 	 CorrrSrde  
Bus Slops  

MidBiock  Bus Stop 

60 	
: 	 : 

Bus Stop 

Near Side Bus Stop 

Bus Stop 

I: 	: 	________  

Far Side Bus Stop 

6 	
°  

Sos Stos  

Scate  1 	40  

Yleiskomrnentti:  Teos  sisältää pääosin teknisiä  suunnitteluoh- 
jeita 

Avainsanat:  Linja-auto, mitoitus, liittymät, pysäkit  

Sijainti:  TIEH/Kirjasto  68 s. 
IRRD  no.:  



24 	EFFE1tKATALUG - KOLLEKTIVTRAFIKINVESTE- Ryhma:  4  
RINGAR  

Julkaisija:  Vagverkt 	fluOtsi) Kie1i 	Ruotsi 
Vuosi:  1989  

Tiivis telmä 

Raportti  on  osa  laajempaa julkaisusarjaa, joka käsittelee 
investointien hyötyä yhteiskunnan kannalta  tie-,  katu-  ja  
j oukkoliikennehankkeissa  sekä rautateillä. 

Raportissa  on  selvitetty joukkoliikenneinvestointien  ja  niistä 
saatavien hyötyjen välistä yhteyttä sekä investointi-, 
ylläpito  ja  liikennöintikustannuksia.  Monissa tapauksissa 
annetaan hyvin yksityiskohtaista tietoa. 

Teoksen sisällysluettelo  on  seuraava:  

1. Laskentaperusteet  
2. Lilkennelaskennat  
3. Liikennöintikustarinukset  
4. Väyläkustannukset  
5. Matka-aika, mukavuus  
6. Liikenneturvallisuus  
7. Vaikutukset autoliikenteeseen  
8. Vaikutukset kevytliikenteeseen  
9. Ympäristövaikutukset  
10. Energia  
11. Tungos  
12. Taaj amarakentaminen  
13. Rakenne-  ja  tulonjakovaikutukset  
14. Laskentatapa annettaessa linja-autoille etuisuuksia valo- 

ohjatussa  liittymässä  

K OS TN AD S BEG REP P 

I [rwtxtrc 
 j  

FAStA 	 N I  - 	iTA  AN 	ronos 
roDow 	 LLCCNINGAI 	DXTT £ 	 FAAI  

ION 	w4O  SHALL 	UNDtJU.LI. 

J _________  

I  NVESTEIWCA!  
4. 

RSKOSTNAI, 	 KAP  ITALXOSTMAD 	 oIrrSKOsT1Aot 
-.v$krIvnIrqr 
-rnt& 

Yleiskommentti:  Kattava teos alallaan. Suositeltava. 

Avainsanat:  Kustannukset, hyödyt, joukkolilkenne 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto  89 	s. 
IRRD  no.:  



B  SUUNNITTELUOHJEIDEN REFERAATIT RYHMÄJAKO  

1 2 3 4 

1. Veg &  Gate Utf arming x 

2. Byernes  trafikarealer  x 

3.ARGUS  x x x x 

4. Trafikleder  på  landsbygd 	TV124  x x 

5. A POUCY on GEOMETREIC DESIGN of HIGHWAYS and STREETS x x 

6. Manual of Geometric Design Standards for Canadian Roads x 

7. Strat3enbau  AZ x x 

8. Vorschriften  und Richtlinien  x 

9. Richtlinien  und Vorschriften für  den Stral3enbau x x 

Ryhmäjako:  

1. Joukkoliikennekaistat,  -kadut  ja  väylät  
2. Valo-ohjaus  
3. Pysäkit  
4. Muut toimenpiteet 



1.  Veg & Caté Utforming  Ryhmä:  3  

Julkaisija:  Vegdirektoratet (Norja) Kieli: Norja 
Vuosi:  1988  

Tiivis  telmä 

Ohjeisto  jakautuu neljään osaan, jotka ovat: 

- 	 mitoitusperusteet 
- 	 suunnitteluperusteet 
- 	suunnittelun osatekijät (esim. pituuskaltevuus, pysä- 
köinti, levähdyspaikat, joukkoliikenne  jne.) 

- 	 erityisrakenteet  (sillat,  tunnelit, 	kaapelit). 

Mitoitusperusteissa  on  joukkoliikenteeseen  liittyen esitetty 
linja-auton ajourat. Suunnitteluperusteissa  on  joukkolii- 
kenteen  osalta käsitelty pysäkkilevennysten  ja linj  a-auto - 
katosten  tarvetta eri tieluokissa. Joukkoliikenneosassa  on  
painopiste pysäkkien  ja terminaalien  suunnittelussa. Joukko- 
liikenneosan  sisältö  on  seuraava: 

Yleistä 
Yleisiä geometrisiä vaatimuksia 
Pysäkit  ja kääntöpaikat 
Pysäkkivarustus 
Terminaalit 
Linj  a-autoliikenteen etuisuuudet  

a 	n15 	a  
120*1 	1  

I 
:  ft  

Busslorrurte 	ved 	kryss 	med 	:.e  
samleveg  

Farts  rnse IrrnRj.rings- 	Lengde 	Uftj.rings- 	1 	 2  
___________ lengde 	rn 	bussplass 	Iengd 	i  m 	m  

ogIvere 	20 	5 201 	 20 

25 	n 15 20 	20 	1.0 	20  

Yleiskoinmentti: Joukkolilkenteen  osalta painopiste  on  
pysäkeissä  ja terminaaleissa. 

Avainsanat: Suunnitteluohje, pysäkit, terminaalit  

Sijainti:  TIEH/Kirjasto,TIEH/Skk  ss. 	215-230  



2 	Byerñes  trafikarealer Ryhrnà: 	1  

Julkaisija:  Vejdirektoratet - Vejregeludvalget  Kieli: Tanska 
(Tanska)  Vuosi:1985 -1990  

Tiivis  telmä 

Ohjeisto  käsittää  11  erillistä osaa  (0-10), 	joista osiin  3-9  
kuuluu lisäksi erilliset esimerkkiratkaisuja sisältävät  osat.  

Neljässä osassa käsitellään joukkoliikennesuunnittelua 
seuraavasti:  

OSA  0 (1988)  TIENSUTJNNITTELtJ:  
Lyhyesti selvitetty linja-autoliikenteen huomioonotto liiken- 
neverkkosuunnittelussa  

OSA  III (1985)  POIKKILEIKKAUKSET:  
Linja-autokadun poikkileikkaus sekä linj  a-autokaistan  leveys  

OSA IlIx  (1985)  POIKKILEIKKAUKSET  esimerkkejä 
Esimerkkiratkaisuja  liittyen osaan  III,  joista kahteen liittyy 
linja-autokaista  ja  yhteen linja-autokatu  

OSA  IV LIITTYNÄT  (1986):  
Linja-autokaistan käyttö liittymässä  

O1 	3.Oi 	____  
2p 

Busvej  i område med fu1dstndig trafikadskillelse. Rigelige 

pladsforhold.  

OZ 	,Or,i 	
F 

Z0 	20 	40 	40 	1.0  

Busvej  med nogen cykel- og fodgngertrafik. 

ZO3 	 a  
SQ 	10 	50 	So 	1.0  

Busvej  med cykeltrafik og nogen fodgngertrafik. 

Yleiskomrnentti:  Hyvin niukasti käsitelty joukkoliikennettä. 

Avainsanat: Suunnitteluohje,  linja-autokatu, 	linja-autokaista 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto, 	TIEH/Skk yht. 	5 S.  



3.  ARGUS Ryhmä: 	1,2,3,4  

Julkaisija:  \lägverket,  Svenska  kommunförbundet  Kieli 	Ruotsi 
(Ruotsi) Vuosi:  1q87  

Tiivis  telmä 

Joukkoliikenteeseen  liittyviä suunnitteluohjeita  on  useassa 
luvussa varsinaisen joukkoliikenneosuuden ollessa  7.4  ja  8.27.  
Joukkollikenteen  kannalta tärkeimmät kohdat löytyvät seuraa- 
vista luvuista:  

4.32-4.35  Linja-autojen mitat  
4.44  Kulj ettaj  an  silmäpistekorkeus  
4.62-4.63  Linja-auton vaatima tila  
6.2-6.3  Pysähtymisnäkemät, kaarrelevennys  
7.25  Linj  a-autokaistat  
7.4  Linja-autoliikenteen järjestelyt (pysäkkien sijoittaminen, 

pysäkkityypit,  näkemät pysäkillä, polkupyöräliikenne pysä - 
kin  ohi, pysäkkien rakenteellinen suunnittelu, kääntöpai- 
kat, 	esteet)  

8.27  Toimenpiteet joukkoliikenteen edistämiseksi liittymissä 
(linja-autokaistat, 	linja-autokadut, valo-ohjaus) 

Yleiskommentti:  Suositeltava joukkollikenteen osalta 

Avainsanat: Suunnitteluohje,  linja-autokatu, linja-autokaista 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto, TIEH/Skk  n. 	15 	S.  



4..:.Träfjkleder  p 	landsbygd 	TV124  Ryhmä:  3,4  

Julkaisija:  Statens Vägverk  (Ruotsi) Kieli: Ruotsi 
Vuosi:  1976  

Tiivis  telmä 

Joukkoliikenteeseen  liittyviä  suunnitteluohjeita  on  käsitelty 
muutamassa luvussa varsinaisen  joukkoliikenneosuuden  ollessa 
kappale  3.1.6.01.  Tärkeimmät  joukkoliikenteeseen  liittyvät  
suunnitteluohj eet  ovat:  

3.1.1.03. 1  Mitoitusajoneuvot  
3.1.1.03.2  Ajotapa  
3.1.1.03.5  Vapaa tila  
3.1.1.03.8  Ajourat  

3.1.6.01 	Pysäkit  
3.1.6.01.0  Yleistä  
3.1.6.01.1  Pysäkkityypit  
3.1.6.01.2  Pysäkkityypin  valinta  
3.1.6.01.3  Pysäkkien  sijoittaminen  
3.1.6.01.4  Pysäkkien  rakenteellinen suunnittelu  

Yleiskommentti:  Painopiste  on  pysäkeissä.  Muuten  on  hyvin 
niukasti käsitelty  joukkoliikennettä 

Avainsanat: Suunnitteluohje, pysäkit  

Sijainti:  TIEH/Kirjasto, TIEH/Skk  n. 	20 	s.  



DÉI 	öf  HIGHWAYS  
and  SREETS 

Ryhmä: 	3,4 

Ju1kaisij:  American Association of State  KieLi:  Englanti  
Highway and Transportation Officials (USA)  Vuosi:  1984  

Tiivis  telmä 

Ohjeistossa  ei ole lainkaan omaa joukkoliikenneosuutta vaan 
linja-autot  ja  raideliikenne  esiintyvät muutamissa luvuissa 
muun tekstin seassa. Seuraavia suunnitteluohjeita  on  teoksesta 
löydettävissä liittyen linja-autoliikenteeseen mukaanlukien  
park-and-ride. 

II. 	Ajourat  
IV. 	Pysäkkien poikkileikkaukset,  park-and-ride 
VII. Pysäkkien  sijoittaminen, linja-autokaistat, valvonta  
VIII. Pysäkkien  sijoittaminen moottoriteillä  
IX. Liittymäkaarteet,  U-käännös  
X. Lisäkaistat 

LsJ  VEHICLE 

--------------------- 

	

I 	I  WB -50 DESIGN VEHICLE  

	

J1 	I 	WB -40  

::::::..i::::::::  
QCross  Street' 	 /  

V  
lp 	I 	 l 
I/. 	I 	 I 
I: 	I 	 .J  

,,Edgeof4-Ionestree 

WB -50  
WB -40  

______ 	 SU 

( Crose Sireat' 	 - ___________________  

Figure IX-7 Effect of curb radii on turning paths of 
various design vehicles (diagrams A and B).  

Yleiskornmentti: Joukkolilkenneosuus  on  varsin  niukka. Esille 
tulleet  asiat  käsitelty kuitenkin yksityiskohtaisesti. 

Avainsanat: Suunnitteluohje, pysäkit, P&R,  linja-autokaistat 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto, TIEH/Skk  n. 	20 s.  



• 6LManuaI 	f Geometric Design Standards for  {Ryhmä:  3 
Canadian Roads  

Julkaisija:.  Roads and Transportation  Kieli: Englanti  
Association of Canada (RTAC) LVuosi.  1986  

Tiivis te1m 

Ohjeistossa  ei ole lainkaan omaa joukkoliikenneosuutta vaan 
linja-autoihin liittyvät suunnitteluohjeet ovat muun tekstin 
seassa. Monissa kohdissa käsitellään raskaan liikenteen 
vaikutusta tiensuunnitteluun, mutta tällöin tarkoitetaan pää- 
sääntöisesti kuorma-autoliikennettä. Seuraavat joukkoliiken- 
teeseen  liittyvät  asiat  esiintyvät lyhyesti ohjeistossa:  

D.6 	Mitoitusajoneuvot, kääntösäde 
D. 10.3 U-käännökset  
D. 12.4 Pysäkkisyvennykset 
G.6.ld Pysäkin  vaikutus liittymän välityskykyyn  

r 	15.0 	 250 	

1 

corner location 

25.0 	 150 	 25.0 	

1 
bus  

sdewaIk  

mid block 	location  

Yleiskornmentti:  Erittäin vähän joukkoliikenteeseen liittyvää 
aineistoa. 

Avainsanat: Suunnitteluohje,  pysäkki 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto, TIEH/Skk  2 	s.  



7. Straenbau  AZ 	 . 	 ERyhmc:  1,3  

Julkaisija:  Forschungsgesellschaft für  das 	Kieli: Saksa 
Straenwesen  (Saksa) 	Vuosi:  1979  

Tiivis  telmä  

Ohjeiston joukkoliikenneosuus löytyy kaupunkiliikenneosuudesta 
osasta  RAS-Ö  (Richtlinien für  die Anlage von Straen) 
kappaleesta 2,  jonka otsikkona  on  linja-auto  ja  johdinauto. 

 Kappale käsittelee seuraavia asioita: 

Johdanto  
2. 	Linja-auto  ja  johdinauto  
2.1 	Periaatteet  
2.1.1  Liikkuminen muun liikenteen seassa 

 2.1.2  Liikkuminen omilla väylillä  
2.1.3  Liikkuminen raitiovaunukiskoilla  
2.2 	Linja-auton mitat  ja  tilavaatimukset  
2.3 	Pysäkit  (sijoittaminen, rakenteellinen suunnittelu  
2.4 	Linj a-autokaistojen  suunnittelu  

a 

L 

L --  ______  

-1  -- 	b  

p4 

____________  

V t a b la'  b'I  1l  Ra!  R$  R4!  I IL! L'  
km/h m  

Normalbus  
50 

______ 
300 25,00 15,00 

.  

4,80 4,00 80.00 60,00 2000 40,00 
12,00 52,00 60.80 

2 Normalbusse 25,00) 65,00 73,80 

Gelenkbus moo 58,00 66,80 

2 ¶2.00 m  +  1,00 m  Sltherhel(sabstand  

Bild  5: Regelausbildung von Bushaltestellenbuchten 

Yleiskommentti: Pysäkkien  suunnittelua käsitelty yksityiskoh-
taisesti  ja  muut  asiat  yleisemmällä  tasolla.  

I  Avainsanat: Suunnitteluohje,  linja-autokaista, pysäkki 
Sijainti:  TIEH/Kirjasto, TIEH/Skk 
	

19 s. 



8.  Vorschriften  und  Richtlinien  '[Ryhmä: 	3  

Julkaisija:  Schweizerische Normenvereinigung, Kieli: Saksa  
SNV, 	(Sveitsi) Ranska 

Vuosi:  1970  

Tiivis  telmä  

Ohjeiston joukkoliikenneosuus käsittelee ainoastaan pysäkkien 
suunnittelua, jossa käydään läpi seuraavia asioita:  

A. Yleistä  
B. Sijainti  ja  sijoittaminen  
C. Rakenteellinen suunnittelu  
D. Varustus  
E. Pysäkkien  rakentaminen (kuivatus, pohja-  ja päällysraken- 

teet) 

R: 4O 2.5 

T72ao  I 	L  
Abb.1 	Haltebucht nnerorts 	 Fig.1 	Place d'évitement en zone urbaine 

______ 	 3.00 

L 28.0 	 X 	 20.0 

Abb.2 Haltebucht aul3erorts 	 Fig.2  Place d'évitement en zone rurale 

bzw  
3.5  

- 

Abb.3  Reduktion  der Buchttiefe 	 Fig.3 	Réduction de la profondeur dun év,tement 

Yleiskomrnentti: Pysäkkien  suunnittelua käsitelty yksityiskoh- 
taisesti. 

Avainsanat: Suunnitteluohj  e,  pysäkki 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto, TIEH/Skk  8 	s.  



9.. Richtlinien  und  Vorschriften für  den  Ryhmä:.  3,4  
Stra enbau  

Julkaisija:  Forschungsgesellschaft für  das  Kieli: Saksa 
Strassenwesen  (Itävalta) •t'uosi:1975,1979  

Tiivis telmä 

Ohjeiston joukkoliikenrieosuus käsittää kaksi osaa, joista 
toinen  on  valmistunut  1975  ja  toinen  1979.  

RVS  3.51  KADUNSUUNNITTELU  (1975), 	Linja-autopysäkit 	V  

Ohjeiston sisältö  on  seuraava:  

1. Tarkoitus  ja  käyttö  
2. Sijainti  
3. Mitat  
4. Pysäkit  ja  varustus  
5. Väliaikaiset ratkaisut  
6. Kadunvarsipysäkit 

RVS  3.963  KADUT  (1979),  Joukkoliikenne  

Tämä ohjeisto koskee kaikkia teitä  ja  katuja, joilla  on  
joukkoliikennettä poislukien moottoritiet.  Ohjeiston sisältö  
on  seuraava:  

1. Ohjeiston vaikutuspiiri  
2. Yleistä  
3. Lainsäädäntö  
4. Kadut, joissa  on  raitiovaunuliikennettä  
5. Kadut, joissa  on  linja-autoliikennettä 

Siehe Abbildung  3  

Gescliwindigkeit 	R 1 	1, 	R 2 	1? 	R 3 	T 3 	R 4  

MaI3e  in  Meterri  

v  >  50 km/h 	80 	4,8 	60 	3,6 	20 	2,5 	40 	4,9 
v 	50 km/h 	60 	5,6 	30 	2,8 	20 	2,9 	40 	5,9 
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AbbHdung  3  

Yleiskommentti: Pysäkkien  suunnittelua käsitelty yksityiskoh- 
taisesti vanhemmassa ohjeistossa. Toisen teoksen painopiste  on  
raitiovaunuliikenteessä. 

Avainsa.nat: Suunnitteluohj  e,  pysäkki 

Sijainti:  TIEH/Kirjasto, TIEH/Skk  17  +  20 s.  
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