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Tiivistelmä  

Eri liikenteen hallintakeinojen käyttöalueiden arviointiin tarvitaan ajantasalla 
olevaa  ja  luotettavaa tietoa keinojen vaikutuksista  Ii ikennejärjestelmien 

 toimivuuteen. 

Yksi kiinnostavimmista keinoista vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen ovat  HOV- 
järjestelyt, joiden toiminalliset, tekniset  ja  taloudelliset perusteet eivät ole 
yleisemmin tunnettuja. Tämä raportti  on viimeisimpään  pohjois-amerikkalai-
seen kirjallisuuteen perustuva  State-of-the Art  katsaus aiheeseen. Useimmat 

 HOV-järjestelyistä  on  toteutettu Pohjois-Amerikan miljoonakaupunkien kehä - 
ja säteittäismoottoriteillä.  Termi  HOV  on  yleisesti käytetty lyhenne käsitteelle  
High Occupancy Vehicle,  josta tässä raportissa  on  käytetty suomennosta 
mon/ma tkustaja -ajoneuvo.  Al impana kuormituksena  pidetään kahta henkilöä 
(merkintä  2+).  

HOV-kaistat  ovat kuormituskriteerin täyttäville ajoneuvoi  Ile  omistettuja, 
yleensä varsinaisesta moottoritiestä eristettyjä kaistoja. Kansanomainen 
nimitys Amerikassa  on 'Diamond Lane",  joka johtuu ajoratamerkinnän 
kuviosta. Merkki tarkoittaa yleisesti eri koiskäyttökaistaa  (preferential lane).  

Noin  10  vuoden kokemukseen perustuen  on  USA:ssa kehitetty toiminnalliset 
 ja tekninset suunnitteluohjeet HOV-järjestelyille.  Nämä ohjeet vastaavat 

normaaleja, yleisesti hyväksyttäviä, myös suomalaisia liikenneteknisiä perus-
teita  ja ratkaisuperiaatteita.  Ne ovat siten sellaisenaan käytettävissä toimin-
nallisiin  ja alustaviin  teknisiin tarkasteluihin myös Suomessa. Hyvä  ja käyttä-
jäystävällinen  (turvallisuuteen pyrkivä  ja  ymmärrettävä) suunnittelu suositel-
laan tehtäväksi tässä raportissa esitettyjä ohjeita soveltaen.  

HOV-järjestelyt  on  nähtävä yhtenä henkilökuljetusjärjestelmän, erityisesti 
työmatkaliikenteen, tehostamiskeinona alueellisessa  tai liikennekorridoorin 
liikenteenhallintaprojektissa.  Suomen olosuhteet, toisaalta vähäinen  ja 

 alueellisesti rajoittunut tungosongelma, toisaalta rakennettujen pääteiden 
tekniset ratkaisut, eivät suosi  tai  mandollista taloudellista  HOV-ratkaisujen 
toteuttamista. Raportissa ehdotetaan  HOV-ratkaisujen käyttömandollisuuksi

-en  selventämiseksi otettavaksi jatkotarkastel uun 
- liikennepoliittiset  edellytykset yleensä 
-  HOV-kysyntä  ja  -potentiaali 
-  konkreettinen tekninen  ja  taloudellinen ratkaisu esimerkkikorridoorissa. 



HOV-system  

Nyckelord: trafiksystem, trafikplanering, persontransport, tvärsnitt, HOV 

Sammanfattning  

Till  stöd för  den  strategiska planeringen av väghållningen skall vägverkets 
strategiska projekt, trafik  management,  ge tillförlitliga värderingar av använd-
barheten hos olika trafikarrangemang och hur  de  påverkar trafiksystemets 
funktion och  de  störningar det förorsakar. 

Ett av utredningsobjekten  är  HOV-system.  Deras funktionella, tekniska och 
ekonomiska utgångspunkter  är  inte allmänt kända. Denna  rapport  ger  en 

 statusöversikt  på den  senaste nordamerikanska litteraturen i frågan.  De 
 flesta HOV-systemen har förverkligasts  på  radiella och ringmotorvägar i 

Nordamerikas miljonstäder. Beteckningen HOV  är den  allmänna förkortnin-
gen för termen  High Occupancy Vehicle,  som i allmänhet gäller fordon med 
minst två personer (beteckningen  2+).  

HOV-körfilerna reserveras för fordon som fyller kriteriet för antalet resande. 
 De är  i allmänhet separerade från  den  egentliga motorvägen. Populärt kallas 

 de  i  USA Diamond Lane",  efter filmarkeringens utformning. Denna markering 
avser allmänt körfiler med speciellt ändamål  (preferential lane). 

I USA  har  man på  basen av  ca lo  års erfarenhet utvecklat funktionella och 
tekniska planeringsnormer för HOV-system.  Dessa normer svarar  mot  också 
i  den  finska trafikplaneringen allmänt godkända trafiktekniska utgångspunkter 
och projekteringsprinciper.  De  kan sålunda också här användas direkt för 
funktionella och preliminära tekniska bedömningar.  En bra, användartillvänd 
(säkerhetsbetonad  och förståelig) tillämpning kan göras utgående från råden 
i denna  rapport.  

HOV-system är  ett sätt att effektivera persontransporten, särskilt arbetsresor-
na, i regionala eller trafikkorridorbaserade trafikskätselprojekt.  I Finland är 

 områdena med hög trafikbelastning  få  och begränsade. Det, liksom vårt 
huvudvägnäts tekniska egenskaper, ger inte särskilt goda förutsättningar att 
förverkliga ekonomiska HOV -system. I  rapporten skisseras vissa vidare 
utredningar upp, om trafikpolitiska, politiska och konkreta villkor, som kan ge 

 en  bättre bakgrund  till  HOV-diskussionen. Utredningarna gäller 
-  allmänna trafikpolitiska förutsättningar 
-  HOV-efterfrågan och  -potential 
-  konkreta tekniska och ekonomiska lösningar 
- exepmplifierade  för  en  korridor. 



HO V-arrangements 

Key words: traffic systems, transport planning, person transport, cross-section,  HOV  

Abstract 

The Road Administration strategic project, Traffic management, supports 
strategic planning of road management through producing reliable assess-
ments of the applicability of traffic management techniques and their impact 
on traffic system functions and disturbances. 

ln  this context, one possible technique concerns  HOV-arrangements. The 
functional, technical and economical characteristics of these arrangements 
are not generally known. This State-of-the-Art report is based on the latest 
North American litterature. Most of the  HOV  arrangements have been 
implemented in North American metropolises, on radial and ring motorways. 
The term  HOV  stands for High Occupancy Vehicle,  i.e. a vehicle with at least 
one traveller in addition to the driver (2+).  

HOV-lanes are designated for use by vehicles fulfilling the occupancy 
criteria. They are usually separated from the actual roadway. In the USA, a 
popular term used is Diamond Lane', based on the form of the lane mar-
king. The diamond marking is used for preferential lanes, in general. 

Some ten years of US experience has been expressed in functional and 
technical design guidelines for  HOV-arrangements. These guidelines corres-
pond to normal, generally accepted traffic and roadway design principles, 
that are in use also in Finland. Thus, they can be implemented as such in 
Finnish functional and preliminary technical studies. This report contains 
guidelines that can be applied to achieve an optimal and user friendly (safety 
oriented and legible) design.  

HOV  arrangements are one way to increase the efficiency of moving people, 
especially for journeys to work, in an area or traffic corridor. ln Finland, areas 
with substantial traffic are few and limited. This, and the technical characte-
ristics of our main road network, limit the possibilities for implementing 
economically viable  HOV-arrangements. ln this report, further studies on 
traffic policy, political and technical conditions are proposed, to give a better 
basis for further discussions about  HOV-arrangements. The studies would 
concern 

-  transportation policy aspects in general 
-  HOV  demand and potential 
-  exemplification as a concrete technical and economical design for a 

given corridor. 



Alkusanat  

Tämä raportti sisältää tiiviin, amerikkalaiseen kirjallisuuteen perustuvan 
 State-of-the-Art  katsauksen moottoriteiden  HOV -ratkaisuista  ja  ohjeita niiden 

suunnittelemiseen sekä järjestelmä- että teknisellä tasolla. Tarkastellaan 
myös lyhyesti katuympäristön ratkaisuja  ja HOV-liikenteen lisäämiseen 
pyrkiviä toimia. 

Lopuksi esitetään lyhyt tarkastelu esitettyjen periaatteiden soveltamisesta  ja 
 soveltamismandollisuuksista  Suomessa, lähinnä Pääkaupunkiseudulla. 

Raportti liittyy Strategiseen projektiin "Liikenteen hallinta", yhtenä  sen  taus-
taselvityksenä.  

Raportin  on  laatinut yli-insinööri Veikko Hakola  tielaitoksen kehittämiskes-
kuksessa. 

Helsingissä kesäkuussa  1994  

Liikenteen hallinta -projekti 
Kari  Karessuo 
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1 	KÄSITE  HOV  /4/  

Aluksi  on  tarpeen tarkastella  HOV-käsitettä, koska  se  ei suinkaan ole kiinteä, 
vaan paikkakuntakohtaisesti, jopa tiekohtaisestikin määritelty.  On  myös 
muistettava alkuperäinen toteutusympäristö: moottoritie. Seuraavassa esitel-
lään perustapaukset  ja  niiden sisällöt. 

Bussi ei linjaliikenneajoneuvona ole kuulunut alkuperäisiin  HOV-ajoneuvoi-
hin,  koska  sen matkustajapalvelua  ei voitu järjestää poistumatta moottoritiel-
ta.  Pikabussit  ovat tervetulleita  HOV-kaistoille.  

Uusinta kehitystä edustaa Ottavan  Transitway,  joka  on  esimerkki suljetusta, 
puhtaasta joukkoliikennejärjestelmästä.  Se on  avoinna  vain  tietyn operaatto-
rin  (2 kpl) linjaliikennebusseille,  joille  on  järjestetty pysäkkipalvelut jär-
jestelmän sisään.  /7/. 

Van-pool  edustaa tavalla  tai  toisella samaan isohkoon ajoneuvoon (pienois-
bussit, tila-autot, yleensä tilaa  ^  6,  mutta  <  15  hengelle) edeltäkäsin järjeste-
tysti kerättyä  ja  säännönmukaisesti järjestelyä käyttävää matkustajaryh -
mää  (ridesharing).  

Car-pool  viittaa yleensä henkilöautolla tapahtuvaan 'ryhmämatkustamiseen' 
(myös ridesharing). Kuormitus ilmaistaan tunnuksella, esim.  2+,  joka tarkoit-
taa vähimmäismääränä  2  henkilöä eli kuljettajaa  ja  matkustajaa. 

Hienojakoisemmassa terminologiassa  /10/  henkilöauton kuormitus  2+  oikeut-
taa nimitykseen MOV  (Multi Occupancy Vehicle),  vasta kuormitus  3+  nimi-
tykseen  HOV.  Kuormitusvaatimus  3+ on  korkein henkilöautoille käytetty. 
Joissakin tapauksissa tämä  on  johtanut  HOV-kaistan huomattavaan alikäyt

-töön,  sekä ajon./h että myös henkilö/h,  ja  sitä kautta negatiiviseen kansalais-
mielipiteeseen. Näistä syistä vaatimusta  on  laskettu tasolle  2+.  Näin  on 

 kuitenkin vesitetty sekä käsitteistöä että toimenpiteen yleisiä tavoitteita. 

Eräillä tullisilloilla  on  HOV-kaistojen  käyttö  on  sallittu myös  moottoripyörille  
ja  kuorma-autoille. Moottoripyörät ovat  HOV-kaistoilla  suurempi turvalli-
suusriski kuin normaaleilla moottoritiekaistoilla.  

HOV-ratkaisuihin liittyy tiukka käytön valvonta  ja  asialliset liikennetilat valvon-
taoperaation suorittamiseksi turvallisesti  ja  muuta liikennettä häiritsemättä. 
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2 	HISTORIATAUSTA  

2 .1 	Liikennepoliittinen  lähtökohta Pohjois-Amerikassa 

Arvioitaessa yleensä  HOV-käsitettä  ja tieliikenneongelmien ratkaisuyrityksiä 
 USA:ssa,  on  muistettava työmatkaliikenteen, joka  on  yleensä sisääntuloväyli

-en  vaikeuksien syy, alhainen joukkoliikenteen käyttöosuus. Merkittävää  on 
vain raideliikenne,  jos  sellainen järjestelmä  on  rakennettu liikennekäytävään. 
Bussiliikenne keskittyy katuverkolla tapahtuvaan paikalliseen jakelu-  ja keräi-
lyliikenteeseen.  

Ratkaisua  on  siten haettu ajoneuvoyksikköjen henkilökuormituksen korotta-
misesta  ja  rakentamalla  vain hyväksytysti kuormitetuille  ajoneuvoille sallittu-
ja kaistoja/ajoratoja.  Tavoitteena  on  ollut kohottaa liikennekäytävän  hen

-kilökuljetuskapasiteettia.  Samalla  on  muunkin liikenteen olosuhteet hiukan 
parantuneet, koska  vain  poikkeuksellisesti niiden liikennetilaa  on  pysyvästi 
kavennettu. 

Myös pelkästään bussilinjaliikenteelle avoimia  HOV-moottoritiekaistoja ja 
HOV-ajoratoja  on  nyttemmin avattu  (mm.  Ottava Transitway). Näillä  on  pääs-
ty korkeaan joukkoli ikenteen käyttöasteeseen  (30%) työmatkaliikenteessä.  

Kanadalaisten raporttien mukaan painopiste onkin tulevaisuudessa  'transit-
only-HOV' -ratkaisuissa, eli  "bussimetroissa",  jotka ovat muusta tiestös 
tälkadustosta täysin erillisiä uusia elementtejä kaupunkirakenteessa. Maan-
käytön suunnitteluunkin arvioidaan olevan odotettavissa joukkoliikennepal-
notteinen ajattelu. Perinteinen  (USA)  HOV-ratkaisu  on  lähinnä yritystä lie-
vittää liikenneongelmia ilman rakenteisiin paneutumista. 

Oma osuutensa joukko-  ja kimppaliikenteen  suosimisella  on  tavoitteessa 
siirtyä päästöjä alentavaan  ja energiatehokkaampaaan  liikkumiseen sekä 
liikenteen yleisellä sujuvoitumisella. Kansalaisten liikkumistottumuksia voi-
daan muuttaa  vain  selvästi nähtävillä toiminnallisilla eroilla (ruuhkattomuus, 
luotettavuus  ja ajansäästö,  osalle väestöä myös kustannussäästö).  HOV-rat-
kaisujen rakentamista, rahoitusta  ja ratkaisutapaa  säätelee  (USA)  nyttemmin 
uusi lainsäädäntö:  The lntermodal Surface Transportation Efficiency Act 
(ISTEA)  ja  The Clean Air Act Amendments (CAAA). ISTEA  kytkee liittovaltion 
rahoituksen (yli  200.000  asukkaan alueet), tungoksen poistamisen  ja 
HOV:ien  rakentamisen yhteen. Tämä mandollistaa moottoritienkin laajenta-
misen  "HOV-suojeluksessa", jonka vuoksi  HOV-järjestelmää  on  arvosteltu 
'huijaukseksi".  /1/ 
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2 .2  Toteutetut  HOV-järjestelmät Pohjois-Amerikassa 

Ensimmäinen  HOV-järjestely avattiin Kaliforniassa toukokuussa  1 970  raken-
tamalla  San Fransiscon  alueella erään tullisillan tullinkeruuaseman ohittava 
kaista. Vuonna  1973  avattiin yksi erillinen bussiajorata. Ensimmäinen varsi-
nainen  HOV-kaistajärjestely  avattiin  v. 1976 Los  Angelesin alueen  Santa 
Monica-  moottoritiellä. Tässä ratkaisussa otettiin kaksi moottoritiekaistaa 
(8:sta)  HOV-käyttöön. Kansalaismielipiteen, vaarallisuutensa yms. vuoksi jär-
jestelystä luovuttiin pian  ja  tilanne palautettiin ennalleen. Vasta  1980-luvun 
puolivälissä saatiin aikaan Kalifornian osavaltiota koskeva  HOV-ohjelma. 
Vuonna  1985  oli  HOV-ratkaisuja käytössä noin  55 kaistakilometriä. /2/.  

Vuonna  1992  arvioitiin  koko  Pohjois-Amerikan alueella olevan 49:ssä toimi-
vassa  järjestelmässä  (22 metropolialuetta)  yhteensä yli  600  HOV-kaistaki-
lometriä. Osa  näistä  on moottoritiestä  erillään olevalla tiealueella. Arvio vuo-
delle  2000 on  yli  1 .600 kaistakm. ISTEA-rahoitusohjelma  suosii  HOV-järjes-
telmien tekemistä vielä tästäkin laajemmaksi.  

2 .3 	Euroopan moottoritie -HOV-ratkaisut  

World Highways-lehden  /3/  mukaan Euroopan ensimmäinen moottoritie
-HOV-järjestelmä avattiin lilkenteelle lokakuussa  1993  Amsterdamissa moot-

toritiellä  Al.  Moottoritien keskialueelle, betonikaiteiden väliin oli rakennettu  8 
 km:n pituinen yksikaistainen, vaihdettavasuuntaiseti käytettävä ajorata, jossa 

oli hätäpysähdyksiä varten sijoitettu 'taskuja.  

HOV-käyttö oli määrätty toiseen suuntaan ajalle  7.00-10.00.  Iltapäivällä ajo- 
rata  oli toisessa suunnassa vapaasti käytettävissä. Kuormitusrajana käytetty 
arvoa  2+.  

Toiminnallisia ongelmia syntyi kohdissa, joissa liikenne pyrki liittymään takai-
sin moottoritielle (liittyminen vasemmalta). Ilmeisesti myös ratkaisun outous 
aiheutti alkuvaikeuksia. Ohittamisen ,estävä ratkaisu  on  myös aiheuttanut 
kritiikkiä. Kaikille  HOV-käyttäjille ei ilmeisesti ollut kirkastunut näille, kuten 
yleensä pitkähköille yksikaistaratkaisuille, kuuluva korkea  ja  muita hidasta- 
maton vauhdinpito. 
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3 	TOIMINNALLINEN  JA  TEKNINEN RATKAISUPE- 
RIAATE MOOTTORITEILLA  

3 .1 	Toiminnallinen periaate 

Alkuperäinen  ja  yhä yleinen  HOV-järjestelmän toiminnallinen periaate  on 
 muodostaa sisääntulevalla  tai  keskustaa sivuavalla kaupunkimoottoritiellä 

tungostuvan  alueen  ohittava,  muun liikenteen käytältä kielletty  kaistapari 
 (HOV-ohitus). Yhä useammat  HOV-ratkaisut ovat nykyisin kohoamassa  

'HO V-järjestelmäksi"  verkkotasolla. 

Teknisestä ratkaisusta riippuen  HOV-kaista voi olla  vain  päistään kuormattu 
 ja  purettu ('  HOV-ohitus), toisissa ratkaisuissa voidaan järjestää välikuor-

maus-  ja purkauspisteitä  varsinaiselle moottoritien ajoradalle, toiselle mootto-
ritielle  tai katuverkkoon  (HOV-järjestelmä). Jälkimmäisten järjestelyjen vaa-
tima liikenteellinen  ja  fyysinen pituusskaala  on  suuri. Kysymys ei ole keräily- 
eikä jakeluliikenteen (joukkoliikenne)  tai henkilöautoliikenteen paikallisyh-
teyksien  järjestelystä  tai  kehittämisestä. 

Moottoritien oikean reunakaistan toimintoihin, liittyminen  ja erkaneminen, 
 eivät  HOV-järjestelyt vaikuta, koska tekniset ratkaisut  on  toteutettu vastaa-

maan moottoritien liikenteellistä toimintaperiaatetta: 

oikea reunakaista  on  koko  moottoritien  ja ramppien  toiminnan kan-
nalta keskeinen eikä  sillä  sallita mitään poikkeuksellisia teknisiä 
ratkaisuja  tai  toiminnallisia poikkeuksia, kuten esim. ajoneuvokoh-
taisia ajoetuuksia. 

Kokonaan moottoritien ulkopuolella voi olla siitä toiminnallisesti irti olevia  tai 
 siihen moottoritien liityntäsäännöillä kytkettyjä erityiskäyttöajoratoja/-kaistoja.  

HOV-systeem isuunnittelun  on  perustuttava seuraavissa jaksoissa esitettyihi  n 
 teknisiin ratkaisuperiaatteisiin  ja mitoitussuosituksiin. 
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3 .2 	Tekniset ratkaisuperiaatteet 

Yleisesti  on  todettavissa, etteivät yritykset moottoritien sisimpien (vasem  mat) 
kaistojen muuntamiseksi  HOV-kaistoiksi  ole mandollisia, ellei ajoradalla ole 
alunperin vähintään  4  kaistaa. Moottoritien oman välityskyvyn maksim i/kaista 
saavutetaan vasta  3-kaistaisella ajoradalla,  jossa häiritsevä  (raskas)  liikenne 
keskittyy oikealle, reunakaistoille. Kapeilla  (3  kaistaa) ajoradoilla  on  HOV- 
"varaus'  (take-a-lane  -periaate) korvattu avaamalla oikea piennar ajoneuvo- 
liikenteelle lyhytaikaiseksi (ruuhka-aika) rajoitetun  HOV-käytön ajaksi. 

Alussa mainittu ISTEA kytkee liittovaltion rahoituksen tungoksen vähentä-
misohjelmiin  (Congestion Management Program),  joihin hankkeisiin tulee 
sisältyä  HOV-ratkaisu. Koska  tungos  ei poistu HOV:lla, ei sitä voi toteuttaa 
olevia kaistoja vähentämällä.  HOV-kaistan muun ajoradan liikennettä vähen-
tävä vaikutus vastaa parhaimmillaankin  1/2-2/3 moottoritiekaistan välittämää 
liikennemäärää.  Kysynnän aleneminen ei siten myöskään salli alkuperäisen 
kaistamäärän vähentämistä tungostuvalla tiejaksolla.  Koko liikennekorridoori, 
s.o.  moottoritie  ja  rinnakkaiset katu-/tieyhteydet muodostavat kokonaisuu-
den, jonka käytön optimoinnista korkeakysynnän aikana  on  kyse.  

HOV-järjestelyjen päätyypit ovat  (Kuva  1): 

Reversible-Flow  

/cZ?1,7Y  

Reversible-Flow Median  Lane(s)  

Two-Way 

Two-Way Barrier-Separated Lanes 
(Also Butter-Separated or  Nonseparated  Lanes)  

Contraf  low 

r Pylons 

Peak Direction 	
fl-Peak Direction 

Borrowed for  Hovs  

Concurrent-Flow 

Ramp-Metering  

£  ed 

Hov  
Bypass 
Lane  

Kuva  1:  HOV-järjestelyjen päätyypit/4/ 
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Ramppiohjaus  (Ramp metering)  voidaan järjestää  HOV-ajoneuvoja suosi-
vaksi rakentamalla liittymisrampille näille ajoneuvoille valojen ohituskaista. 
Muulle liikenteelle järjestetään omat kaistat meteringvaloineen. Itse moot-
toritiellä ei tavitse olla etuisuusjärjestelyitä. Ramppiohjaus voi edellyttää rin-
nakkaisyhteyksiä ja/tai alueellista verkkotasoista reitinohjausta. 

Vastasuunta-HOV-kaista  (Contraflow) tarkoittaa pienemmän liikennesuun-
nan (aamuin, illoin) ajoradan sisimmän kaistan käyttämistä vastasuunnan 

 HOV-käyttöön. Järjestely vaatii mekaaniset laitteistot ajoradalla ajosuuntien 
erottamiseksi  ja  tilanteen palauttamiseksi normaaliksi. Muutamia esimerkkejä 

 New  Yorkin alueelta (bussit). 

Liitännäis-HOV-kaista  (Concurrent  HOV  lane)  ja  vierekkäinen  HOV-kaista  
(Contiguous  HOV  lane)  rakennetaan varsinaisten moottoritien ajokaistojen  ja 

 keskialueen (betoni)kaiteen väliin. Edellisessä  HOV-kaista erotetaan mootto-
ritien ajokaistoista runsaan metrin levyisellä sulkualueella  (buffer zone). 

 Tämä  on kokopäiväjärjestely. Jos käyttörajaa  osoittaa  vain  opastus  ja  nor-
maali kaistaviiva (vierekkäinen  HOV-kaista), käytetään yleensä  osa-aikaista 
varausta. Täksi ajaksi  on  moottoritien kaistamäärä palautettu alkuperäiseksi 
ottamalla piennar ajoratakäyttöön. 

Erilliset  HOV-kaistat  (Separated HO V-lanes)  rakennetaan joko:  

1)  keskialueelle (betoni)kaiteiden väliin  (Separated median HO V-lanes).  Väy-
lä voi olla  1 -kaistainen,  jolloin  sen ajosuuntaa  voidaan vaihtaa  (reversible), tai 
2-kaistanen. Kaistat  voivat tällöin olla suunnittain betonikaitein  (barrier sepa-
rated) tai vain maalauksin  erotettuja  (buffer separated) tai  muodostaa yhden 
(vaihtuva)suuntaisajoradan. 

Tässä ratkaisussa muodostuu moottoritiestä toiminnallisesti erillinen  HOV- 
järjestelmä, johon  on  järjestettävissä myös eritasoisia ramppiyhteyksiä tois-
ten teiden HOV:ratkaisuille, poikkikadulle  tai terminaaleihin.  Kuva  2. 

Direct Connections 

STREET, 
PARK  &  RIDE LOT 
OR  HOV  FACILITY  

HOV  FACILITY 

FREEWAY 

FREEWAY 

4  
HOV  FACILITY 	RAMP 

FREEWAY 

RAMP 	__________  

LOCAL STREET OR ACCESS TO 
SUPPORT FACILITY  

Kuva  2:  HOV-kaistojen  suorat,  eritasoiset  kytkennät  /4/  
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2)  moottoritien ulkopuolelle  (Separated out-side-HO V-lanes).  Tässä  on  vaih-
toehtoina suunnittaiset kaistat eri puolilla moottoritietä  tai  yhteinen ajorata 
moottoritien toisella puolella. Mandollista  on  HOV-kaistojen  kytkeminen sekä 
katuverkkoon että moottoritien eritasoliittymien ramppeihin. Ratkaisu muis-
tuttaa kaksoismoottoritietä, jossa kuitenkaan ei ole  HOV-jaksoilta  suoria yh-
teyksiä (vaihtoramppi,  slip ramp) sisämoottoritiehen.  Kuva  3. 

PULASK%  ROAD 

L .................................  
H  - ----- :  

T  

Kuva  3:  Ulkopuolinen  HO V-ra tkaisu ja  kytkennät  /5/ 

Tilaongelma  ja  lähtökohtana olevan moottoritien ratkaisut vaikuttavat valin-
taan. Yleisinä käyttösuosituksina annetaan  /5/ 

-  Moottoritien ajorataan liittyvä  HOV-kaista  on tilaasäästävin  ja halvin. 
 Valvonta  on  vaikeimmin järjestettävissä. Toiminnallisesti  se  sopii lä-

hinnä tungosalueen ohitusjärjestelyyn  (HOV-ohitus). 

-  Jos on  leveä keskialue, siltapilarit eivät ole esteenä eikä linjaliityntä-
tarvekaan  HOV-osuudella ole tärkeältarpeelliren, suositellaan keski-
alueen  HOV-ajorataa. 

- Yhteyksiltään  paras  ratkaisu saadaan ulkopuolisella  HOV-ratkaisul-
la. Moottoritiehen ei tarvitse yleensä koskea. Edellytyksenä  on tie- 
alueen riittävyys  tai lisäalueen hankintamandollisuus. 

3 .3 	Mitoitus  

Rakennettuja, varhaisia ratkaisuja analysoimalla  on (ITE, AASHTO)  laadittu 
suositukset erilaisten  HOV-ratkaisujen poikkilekkausmitoitukselle. Ne sisältä-
vät normaaliratkaisutja 'tingityt ratkaisut tapauksiin, joissa muuten jouduttai

-sun (kustannus)kohtuuttomuuksiin. Kiinnitettäneen  huomio pientareisiin  ja 
 niiden leveyksiin kaikissa suositelluissa ratkaisuissa.1  

1) 	Useimmat  HOV-järjestelyt ovat lämpimän alueen osavaltloista, joissa  talviset  olosuh- 
teet  ja  liukkaus eivät ole toistuvia  ja  tavanomaisia. Kaaos onkin sitten yleistä,jos 
sääolot ovat poikkeuksellisia. Kapeat ajoratakaukalot edellyttävät lumenpoistoa  au-
rauksen  lisäksi. Suomessa ei betonikaiteiden käyttää suositella kinostumisen vuoksi 
aukeille, tuulisille alueille. 
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- Vastasuunta -HOV -kaista  (kuva  4)  edellyttää mekaaniset kaistaerotti
-met (erikoisajoneuvolla  siirrettävä betonikaide  tai upotettavat  esteet) 

Contraf  low  HOV  Facility 

22+ 

10 	 12— 

FREEWAY 	i  SHLD. 	HOV  LANE 1  

I I 

PLASTIC PYLONS (MOVABLE 
(BARRIERS MAY REQUIRE 

ADDI11ONAL WIDTH) 

01T-PEAK DIRECTION 
MIXED-FLOW LANES 

t 	f  

*  us ioi  (Mann Co., Cahtornia) borrowed a second lane as a buffer. All 
other airrent and past projects have borrowed only one lane.  

Kuva  4:  Vastasuunta -HO V-kaistajärjestely  /4/  

- Liitännäis -HOV-kaista  (kuva  5)  osoittaa suositeltavan poikkileikkauk
-sen  vaativan moottoritien reunaviivojen väliksi vähintäin  17-19 m. 

Kapeimmillaankin  (ilman pientareita)  HOV-kaistapari  edellyttää noin 
 10,5 m  etäisyyttä moottoritien ajoratojen välillä. Tässä kapeassa 

poikkileikkauksessa  on  myös luovuttu sulkualueen suosituslevey -
destä  1,2 m,  joka kuitenkin antaisi  jo  jonkinlaisen mandollisuuden 
pakkopysäköintiin moottoritien vasemmalla reunalla (huom! ajorata 
yleensä vähintäin  3-kaistainen). 

Two-Way Buffer-Separated 

ci 

	

12 	 14' 	,I'' 	14 	 12 	 4' 

FREEWAY 	HOV  LANE 	ENFORCEMENT 	ENFORCEMENT 	HOV  LANE 	FREEWAY 

	

4, 	J 	SHOULDER 	 SHOULDER 	+ 	I 
W//////////////////// /////////////////////////// 

DESIRABLE 

12 	 lO' —'2'.l.------IO' 	.' 	12 	 4' 
FREEWAY 	HOVLANE BREAKDOWN I BREAKDOWN HOVLANE 	FREEWAY 

	

+ 	
SHOULDER 4 SHOULDER 	+  

I I 	 ////////////4 //////////////////' 	 I I 
DESIRABLE 

34 ,  

	

2' 	12 	2' 2 2' 	 12' 	2' 

FREEWAY 	HOV  LANE 	 HOV  LANE 	FREEWAY 

	

I I 	 « (//4 
REDUCED 

Possible Orientations of Nonseparated  HOV  Facilities  

Kuva  5:  Liitännäis-HOV-kaistan mitoitus  /4/  
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Sisäpientareiden  leveys riittää valvonta-alueen järjestämiseen  (kuva  6). Jos  
sisäpientareita  ei ole, valvonta-alueen järjestäminen teettää ajoratoihin pullis

-tumat.  On  syytä huomata nopean liikenteen turvallisuusvaatimukset, josta 
syystä valvonta-alueen toiminnallinen pituus  on  noin  2 x 640 m 

Typical Layout With Inside Shoulders  

Typical Layout  Wtihout  Inside Shoulders  

HOV  LANE —•ø•- 	)  HOV  LANE  -- <>  

Kuva  6:  Valvonta-alue  /4/  
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- Betonikaiteiden  väliin, keskialueelle sijoitetun  HOV-järjestelyn poikki- 
leikkauksen vaihtoehtoiset mitoitukset  on  esitetty kuvassa  7.  Erillis-
ten  HOV-kaista/ajorata-  järjestelyjen poikkileikkausmitoitus sisältää 
aina sellaisen piennarjärjestelyn, ettei rikkoutunut ajoneuvo estä  tai 

 vaaranna liikennettä.  On  huomattava, että (betoni)kaiteen ulkopuo-
lella ovat voimassa moottoritien normaali piennarratkaisut  ja kaide

-etäisyydet.  

Multiple-Lane Reversible-Flow  HOV  Facility 

	

IT 	 2 LINES IS  •  22 	 IT 

FREEWAY 	SFILD. 	 REVERSIBLE LANES 	 SNU). 	FREEWAY 

(1 	/4RWEEFRiE 	 I: 
DESIRABLE 

3W  

Tf 	 SLANESWI2.24 	.f 	1W 

FREEWAY 	 REVERSIBLE LANES 	 SULD. 	FREEWAY 

It 	 I 
REDUCED  

Two-Way  HOV  Barrier-Separated  

laIr 

fEEEW_ WJHOVLI I)vLANE 	S$LOjFRWflY  

DESIRABLE 

It 
1 2 	IT  

wja  J  HOV 	 OY  LANE 

IL 
REDUCED 

Two-Way with Buffer Separated Opposing Flows 

Single-Lana  Reverslble-Fiow  Facility  

Kuva  7:  HOV-ajoradan mitoitus  keskialueella  /4/ 

-  Erillisen bussiajoradan poikkileikkaus  on  esitetty kuvassa  8. 

Two-Way  Busway  Cross Sections 

IT- IT 

DILL  ssr ssr 	DILL 

DESIRABLE  

0112DB 	lO Fai 	12  FuLl 	 2  FuLl 	10  ELLI  

htIuuh 	IS  ELLI 	I 1-12  EtuI 	11-12  EtuI 	10  EtuI  

I + 	 + 	OISHOULDS  

REDUCED  

Pkt.btugII 1_Ir 

Kuva  8:  Erillisen bussiajoradan mitoitus  /4/  
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- Ramppiparin  johtaminen keskialueelta ylös/alas eritasoisesti edellyt-
tää kuvan  9  mukaista tilaa.  

HOV  DROP RAMP 
(SECTION A-A) 

32m 

8 	I? 	 2 	"'2 	8  

5HL0 	 HOV 	 HOV 
 ] 

 5H  

SHLO  

	

RETAINING WALL 	 RETAINING WALL 	 ///2, 
BUFFER 
	 BUFF ER 

PREFERRED 

22m 

	

8  -.^--II 	 8 

A  LANEI 

MF 	
I  OHLO 	LANES 

BUFFER 	OHI  

I  HOV 	I  SALO  

OHIO  

ETAIWNG  WALL 	 RETAINING  WAL 

ACCE  PT AB LE 

2 	II 	 lI  
A LANE  

MF  
HOV 	LANES OHIO.  

ALS 	BUFFER  

Kuva  9: HO V-ramppiparin tilavaatimus  /2/  

- Ohituskaistan  käyttö  on  perusteltua pitkähkön eristetyn  HOV-kais-
tan toiminnan parantamiseksi, varsinkin  jos  liikenteessä  on  runsaas-
ti hitaampialnousuissa hidastuvia ajoneuvoja (bussit).  /2/i  
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3 .4 	Liityntäjärjestelyt  

Korkealuokkaiseen  HOV-järjestelyyn (keskialuesijoitus) liittyy myös rajoi-
tettu mandollisuus linjalla moottoritien  ja HOV-kaistan väliseen tasossa ta-
pahtuvaan siirtymiseen. Näillä ratkaisuilla  on luonnollisempi liityntämandolli-
suus  muuhun tie/katuverkkoon eritasoisilla ramppiärjestelyillä (kuvat2ja  9).  

Keskialueelle rakennetun betonikaitein erotetun  HOV-järjestelmän 
tasoliityntäkaavio esitetään kuvassa  10.  Tilantarve on 24 m.  Alueen 
pituus  on  noin  1.100 m.  Toiminta-alueiden pituusmitoituksen sisälle 
saadaan mahtumaan tielaitoksen mitoituskäytäntö (Tiel  2130008 
Moottoriteiden eritasoliittymät,  osa  B). Jos liityntäjärjestely on vain 

 yhteen suuntaan (erkaneminen  tai  liittyminen), tarvitaan sekoittumis-
kaistan  (600 m,  vähintään  500 m)  sijasta  400 m  pituinen aukko 
(maalikärkien väli) moottoritiellä. 

INGRE55/EGRE5  FOR  8FIRRIER SEP9RFITEO  HOV  FACILITIES  

G.R.E.R1. OrTENURIOR 
 OR  EOUIV. - 

lIVED FLOV IRRFFI[  

DEV - - VERVE  LHNE 5HOUOULDER  

S NO U L DE V  8UFFER/5VIDL. IIR SHOULDER  ______  

NOV  IRAFFI[  12  

NOV  IRRFFI[  

5HDULDER BUFFER/5HDL. SHOULDER  

JL 
- 	

-  VERVE  LRHE __________________________________  TERi 

RED  FLOg TRRFFIC _i  - 
- 

OTIENUHIOR  OR  
FOUl VRLENI  

359B  

Kuva  10:  Siirlymäratkaisu  tasossa  /2/  
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Asiallisesta mitoituksesta  ja  hyvästä nopeusku  rista  (USA)  huolimatta, oikeal-
le moottoritielle liittyminen  on  ongelmallista. Pulmaa voidaan vähentää pitkäl-
lä lisäkaistalla, joka taas edellyttää tilaa poikkileikkauksessa. 

Edellä esitetynlaisen liityntäjärjestelyn tarve  ja  paikka  on  huolellisesti harkitta-
va  ja  on  toteutettavissa  vain  merkittävien  HOV-virtojen käyttöön, ei jokaista 
moottoritien eritasoliittymää vastaavaksi. Kaistalta toiselle siirtyminen, viisto

-aminen ajoradan  poikki" ilman liikenteen estävää vaikutusta, vaatii noin  150 
m/kpl. Liityntäjärjestelyn loppupään (maalikärjet)  etäisyys eritasoliittymän  ris-
teysilloista  laskettuna  on minimissäänkin  runsaasti yli  1 km. Liikennekulttuu

-rista (kaistanvaihdon  helppous), moottoritien kuormituksesta (tunnettua  on, 
 että "ruuhka-aikoina  vasen  kaista  on kuormitetuin)  ja nopeustasoeroista 

 riippuu, miten ajomanööveri onnistuu. Ohjeiden varoittava, harkintaan ohjaa-
va  sävy perustuu kokemukseen. 

- Edellisentyyppisen  HOV-järjestelyn päättäminen/linjaliittyminen voi-
daan tehdä ramppina  (HOV  Drop Ramp).  Kuvat2ja  9.  Rampin  pi-
tuusgeometria  noudattaa siitä annettuja ohjeita. 

Liitännäis-HOV-kaistajärjestelmään  ei voida yleensä järjestää linja-
liityntää, koska ei ole riittävästi (p.o. yli  4 m)  tilaa  HOV-kaistan  ja 
moottoritiekaistan  välissä  (on vain kaistaviiva tai  kapea sulkualue) 
tarvittavien toiminta-alueiden muodostamiseksi. Tällaisen  HOV-kais-
tan purkaminen suositellaankin tapahtuvaksi niin, että moottoritien 

 vasen  kaista lopetetaan  ja HOV-kaista jatkuu uutena vapaasti käy-
tettävänä reunakaistana. Kaistajärjestelyn pituus  on opastuksineen 

 noin  800 m.  Ratkaisu viittaa siihen, että järjestely  on  mandollinen si-
joittaa vasta vähemmän kuormitetulle tieosalle, jossa moottoritien 
peruskuormitus  on  jo  alentunut riittävästi. Tällainen  HOV-kaista aloi-
tetaan, kuten lisäkaista moottoritiellä normaalisti.  /2/.  

- Vierekkäis -HOV-kaistan  ja  moottoritien välinen kaistavliva voidaan 
sallia jatkuvasti ylitettäksi molempiin suuntiin. Päättäminen kuten 
edellisessä tyypissä. 

Moottoritien ulkopuolella olevan  HOV-kaistan kytkentä eritasoliitty
-män ramppeihin  tai  suoraan katuverkkoon tapahtuu yleisten suunnit-

teluohjeiden mukaan. 
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4 	HOV-RATKAISUPERIAATTEET KATUVERKOL- 
LA  USA:SSA  /6/ 

4 .1 	Keskustakadut 

Bussiliikenteen etuoikeusjärjestelyt pääkaduilla  ovat  jo  perinteisiä. Yleensä 
bussikaista  on katutilasta erityiskäyttöön  osoitettu  (take-a-lane-  periaate), 
reunakiven viereinen kaistatila. Laajennettua erityiskäyttöä edustavat joskus 
muut kuin varsinaiset  HOV-ajoneuvot. Bussiliikenteen priorisointi  muiden 

 HOV-yksikköjen edelle  on  yleistä liikennepolitiikkaa. 

Bussikaistoja  on  keskusta-alueille tyypilliselle yksisuuntaisella katuverkolla 
järjestetty myös vastasuuntaperiaatteella (contraflow), joka  on  looginen rat-
kaisu katujen kuormituksen kannalta. Ratkaisu  on  osoittautunut kuitenkin 
turvattomaksi jalankulkijoille, joiden kadunylityksiä ei voida kanavoida pelkäs-
tään suojatelilä tapahtuviksi. 

Kadunreunan  ja  reunakaistan erityiskäyttö  merkitsee yleensä heikennystä  tai 
 kieltoa muulle reunakäytölle kuten pysäköinnille  ja  tonttien suoralle käytölle, 

mandollisesti myös polkupyöräilylle. Keskustakaduille ei myöskään yleensä 
voida tilanpuutteen  ja  lilkennevalojen ajoitussidonnaisuuksien  vuoksi järjes-
tää sujuvaa  ja  siten kilpailukykyistä  HOV-kaistaa. Joistakin kokeiluista onkin 
luovuttu.  (New York). 

4 .2  Moottoritien  HOV-syötön kytkentä 

Tärkeätä  on  jatkaa moottoritien yhteydessä oleva  HOV -järjestelmä pääkatua 
pitkin aluekeskuksiin  tai  suoraan terminaaleihin. 

Moottoritien  HOV-järjestelmä kytketään pääkadun  HOV-kaistoihin  joko omilla 
rampeillaan  tai erkanemisrampin  ja  pääkadun  välisen  normaalin valo-ohjauk-
sen ohittavalla kaistallalomilla valoilla. 

Pääkatujen  HOV -kaista palvelee jakelua  ja  keräilyä päinvastoin kuin mootto-
ritiellä oleva, joka  on  tarkoitettu runkomatkan jouduttamiseen. Pääkatujen 
luonteeseen ei niinkään kuulu tiuhaan pysähtelevä paikallisbussi, joten  pi-
kabussi  sopii pääkatujen yleiseen  HOV -konseptiin. 
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4 .3  Aluekeskus-keskusta yhteydet 

Tämä  yhteystarve  ratkaistaan yleensä korkealuokkaisella,  kaksiajorataisella 
 pääkadulla, jossa  on  harvakseen (valo -ohjattuja) tasoliittymiä.  Näiden välissä 

voi olla  toispuoleisesti  toimivia  sivukatuyhteyksiä.  Normaalisti  HOV -kaista 
sijoitetaan  häiriöttömämpään sisäreunaan.  Jos  paikallisbussiliikenne  on  mer-
kittävä, käytetään  reunakivisijoitusta,  jolloin kuitenkin menetetään  HOV -kais-
tan  palvel utasossa. Liikennevalo -ohjaus sovitetaan tavoitteiltaan nopean 

 HOV-liikenteen ehdoilla.  

5 	LIIKENTEELLISET JA  TALOUDELLISET LÄH- 
TÖKOHDAT  JA  TAVOITTEET  

5 .1 	Yleinen tavoite 

Muistetaan, että  HOV-järjestelyjen tarkoitus  on  kohottaa  tiepoikkileikkauksen 
henkilökuljetuskapasiteettia (henk/kaista  ja  tunti).  On  luonnollista, että 
USA:ssa  on  huomio erityisesti  kiinnittynyt kaupunkiseutujen moottoriteihin, 

 koska kaikki merkittävät  liikennevirrat  käyttävät  miljoonakaupungeissa  näitä.  

HOV -järjestelyihin liittyy aina  muutostavoitteita kulkukäyttäytymisessä 
 (SOV -* MOV —* HOV  -4 Transit).  Käytettävissä  on  positiivisia keinoja:  esim. 

 osoitetaan  HOV-järjestelyllä saatavan  aikasäästöjä työmatkahuipun  aiheutta-
man tungoksen  välttämisellä,  suositaan  HOV-pysäköintiä,  alennetaan tulleja 
jne. Tämäntapaisia keinoja voidaan käyttää  argumentteina "kimppakyy-
ti"kamppanjassa.  Nämä sopivat  lähtökohtatilanteen  olleessa "amerikkalais-
tyyppinen' ilman kehittynyttä  (subventoitua) bussiliikennetarjontaa  ja sen 

 merkittävää käyttöä.  

5 .2  Työmatkaliikenteen  kysyntä  

Tungostumishäiriöt  keskittyvät  työmatkaliikenteen  huippuihin. USA:ssa  on 
 henkilöautojen  keskikuormitus  (kaikki matkat) alentunut ajanjaksona  1983-

1990  1,7:stä 1,6:een. Työmatkaliikenteessä keskikuormitus  on  noin  1,07. 
 Työmatkoista  tehdään yli  90  % henkilöautolla. 

Henkilöliikennetutkimuksen  (Suomi, 1992)  raportin mukaan henkilöauton 
 keskikuormitus  (kaikki matkat) oli laskenut vuoden  1986  arvosta  1.87  arvoon 
 1,59  vuonna  1 992.  Kotiperäisillä työmatkoilla keskikuormitus  on  pienim-

millään  ollen  v. 1992 1,20.  Tässäkin oli vuodesta  1986  lähtien tapahtunut 
 15  % alenema. 
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Pääkaupunkiseudun  liikennetutkimuksen  1988 /12/  mukaan henkilöautojen 
 keskikuormitus  oli  sisemmillä tutkimuslinjoilla  1,28-1,33.  Ulommilla  linjoilla 

noin  1,40.  Saman tutkimuksen mukaan  työmatkaliikenteessä  henkilöautojen 
 keskikuormitus  oli  1,13.  Aikasarjana  (w. 1966-1988)  kuormitus  on  pää-

kaupunkiseudulla jatkuvasti laskenut.  

Joukkoliikenteen  käyttö  on  paikkakuntakohtaista. Pääkaupunkiseutu  edustaa 
keskustaan  suuntautuvissa matkoissa  huippua.  Henkilöliikenteestä (ajoneu

-voissa,  koko vrk.)  Helsingin rajalla oli pääkaupunkiseudun liikenne- 
tutkimuksen  /12/  mukaan  59%  joukkoliikennematkustajia.  Koko  pääkaupun-
kiseudulla  kotiperäiset työmatkat  olivat noin  30%  matkoista, mutta aamu

-huipputunnin  (7-8)  aikaisista  57%.  

Suuremmille  sisääntuloteille  keskittynyt  kantakaupunkiin  suuntautunut henki
-löautoliikenne  lienee lähinnä ajateltavissa täyttävän  HOV-kriteereitä (esim. 

 suuntautuminen).  Tutkimusajankohtana  pääkaupunkiseudun asukkaiden 
 henkilöautolla  tekemistä matkoista,  970.000  matkaalvrk,  näitä oli  264.000, 

 joista yli puolet Helsingin omilta  esikaupunkialueilta. 'Kantakaupunkiliikenne' 
 jakautuu  8:lle esikaupunkivyöhykkeen  läpi kulkevalle  merkittävämmälle  sä

-teittäistielle.  Pääosa  henkilöautomatkoista  on  kuntien sisäistä liikennettä  ha
-jautuneena verkof  le  satunnaisin  lähtö-  ja määräpaikoin.  

Amerikkalaisissa  miljoonakaupungeissa  HOV-tekniikkaa  on  käytetty  1 -3:ssa 
tulosuunnassa esikaupunkivyöhykkeiden  läpi, joko  ulommalle moottoritieke-
hälle  (Interstate) tai  keskustakehälle  (moottoritie  CBD:n  tuntumassa) saakka. 

 Sisääntuloteiden  liikenne  on  suurimiUaan (keskusta)kehän  ulkopuolella  "rei-
käleipä"kaupungeissa. Hajarakenteisten metropolien  liikenneverkko  on  usein 

 ruutumainen,  jossa  HOV-tarve sijoittuu satunnaisesti.  

5 .3 	Ryhmämatkustuksen (kimppakyyti) markkinointiyritykset  
USA:ssa  /13/  

Tässä  on  muistettava Suomesta poikkeava  lähtötilanne, joukkolähiliikenteen 
 vähäinen osuus niillä  matkapituuksilla  ja tieyhteyksillä,  joilla  ryhmämatkusta

-mista  voisi soveltaa.  

Ryhmämatkustaminen  edellyttää pääsääntöisesti samaa lähtö-  tai  määrä- 
paikkaa, koska silloin  on  jo  olemassa yhdistävä tekijä.  Markkinointiyritykset 

 onkin kohdistettu yleensä samassa  työpaikassa/rakennuksessa työs-
kenteleviin.  Kohderyhmän  kokona  on  käytetty  esim.  määrää  50+.  Pienempiä- 
kin  lukuja esiintyy.  On  käytetty sekä passiivisia  (ilmoitustaulut, tiedotteet)  että 
aktiivisia  (tiedotustilaisuudet, etuisuudet  tai  niiden poisto) menetelmiä.  Esim. 

 työpaikan järjestämän vapaan  pysäköinnin  poistaminen  on  johtanut jopa  20 
 % siirtymiin  (SOV - HOV  tai  joukkolilkerine).  1) 

1) 	Euroopassa selvitetään Telematics-palvel uja. 
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Yksinajamista  (Solo driving) työmatkaliikenteessä  pyritään korvaamaan ni-
menomaan  van-pool'eilla.  Näille ajoneuvoille pyritään saamaan hallinnollisia 
erivapauksia  ja  rahallisia subventioita.  Odotuksina  esitetään  5-10  %  vähen-
nystä  yksinajossa.  

On  myös tehty autoilijoiden  asennetutkimus ns.  satunnaisen  kyytiläisen  (ca-
sual car-pooling)  mandollisuuksista selvitä eteenpäin tavoitteeseensa  ja  sa-
malla auttaa autoilijoita täyttämään  HOV-vaatimukset.  "Kuormauspaikat"  on 
ajatetu  sijoitettavaksi  tieverkolle  paikkaan, josta  on  yhteys  HOV-järjestellyn 

 moottoritien  eritasoliittymään.  1) 

1) 	Samaan kuormituskynnyksen ylittämiseen käytetään nukkeja,  jota  menetelmää  tum- 
mennetut  autoni kkunat helpottavat. Kaakkois-Aasiassa pikkupojat hankkivat elantonsa 
palkkiomatkustajina.  

5 .4 	HOV-järjestelmän suunnittelu  

Edelläesitetyt  HOV-järjestelmien erilaiset toiminnalliset periaatteet  ja  tekniset 
tyypit  on  tarpeen tuntea lähdettäessä miettimään, mikä vaihtoehto  tai  yhdis-
telmä  on  yleensä mandollinen toteuttaa, miten  se  auttaa ongelmissa  ja  muis-
sa tavoitteissa.  On  muistettava, että järjestelmän toimivuus, käyttö, tehok-
kuus  ja  muut vaikutukset ovat kuitenkin enimmäkseen yksilöllisen  asen-
teen/asennem uutostodennäköisyyden ja  vapaan päätöksenteon varassa.  

Verkkotasoinen  suunnittelu ei poikkea yleisestä  liikennesuunnittelutehtäväs
-tä,  paitsi että  se on  vahvasti  tavoiteorientoitunut (politiikat,  kansalaisjärjestöt, 

helposti  kokonaisuuksista eriytyvä, sektoroitunut)  ja  että käytettävät tekniset 
 ratkaisuvaihtoehdot  ovat vahvasti nykytilanteen  rajoittam ia.  

Liikenteeseen  ja  varsinkin  autoilijaan  on  kuitenkin  paneuduttava huomattvasti 
 syvällisemmin. Tiedollisia tarpeita  ja  päätöksenteossa tarpeellisia  lisänäkö

-kohtia ovat  mm.: 

- joukkoliikenteen  rooli  ja  kehitys  (jäsentyminen) 
- ajoneuvokuormitusselvitys  ja  asetettavat tavoitteet 

 HOV-virtatuntemus 
-  työmatka-auton käyttö työajan liikkumisessa  
- kimppakyydin  luontainen (aika-  ja kustannussäästöt ja  niiden 

merkitys)  kehittymismekanismi a.o. liikennöintikulttuurissa 
- siirtymispotentiaali joukkoliikenteestä  HOV-kyytiläiseksi/ 

 kuljettajaksi  ja  päinvastoin  
-  potentiaaliset  työpaikkakohtaiset kimppakyytimarkkinat  ja 

arvioitavat  muutokset  
-  muut vaikuttimet  (esim. pysäköintipolitiikka  yleensä  ja 

HOV-erityiskohtelu) 
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-  Park and Ride  -järjestelyt 
-  HOV-kaistan käyttöpolitiikka, erityisesti suhteet joukkoliikenteeseen 
- saavutettavat nopeusero  ja aikasäästöt 
-  autoilijoiden informointi, valvontapolitiikka  ja  toteutus 
- ryhmämatkustamisohjelmat  (car-pool, van-pool)  ja  rahoitus 

Nyrkkisääntöinä  (USA) on  esitetty taloudellisesti  H  OV-investointia moti-
voivaksi ruuhka-aikana aikaansaatava nopeusero  20-25 mph (30-40 km/h)  ja 

 saavutettava aikasäästö  1 mm/maui (40 s/km).  

Houstonin Transitway-tyyppisen ratkaisun  (1 -kaistainen suuntaisajorata 
 moottoritien keskialueella, ei nimestään huolimatta joukkoliikenneratkaisu) 

taloudellisuuskriteereiksi pelkin ajoaikasäästöin  on  esitetty seuraava ase-
telma  /11/:  

Kriteeri  Kynnysarvo (minimi)  tabu
-delliseksi  ratkaisuksi  

Huipputunriln  aikana  0,8 min/mile/HOV-kaista ja/tai  
HOV-aikasäästö  8 min kokonaissäästö  

Moottoritien arkiliikenne  23.000 ajon/vrk  ja  kaista 

Keskim.  HOV-kaistan huippu-  3.000 matk./h  
tunnin  matkustajamäärä 

Keskim.  HOV-matkustaja-  10.000 matk./vrk 
määrälvrk 

Taloudellisuuslaskenta  esitetään tehtäväksi pelkistä rakennuskustannuksista 
 10 % tuottovaatimuksin,  joka vastaa  H/K-suhdetta  1,4. 

5 .5 	HOV-kaistan  välityskyky  ja  käyttö  

Välityskyvystä  on  sekä teoreettisia arvioita että mittaustuloksia. Esitetään, 
että  HOV-kaistan välityskyky  on  sama kuin yleisesti pitkähkön  1-kaistaisen 
ajoradan,  eli noin  1500 ajon./h,  kun  se on  moottoritiellä  2.200  ajon/h.  HOV- 
määrä  1500 ajon/h  vastaa noin  4.000 henk./h  (kriteeri  2+).  Käytännössä 
jäädään useimmiten tasoon  1.000 autoalh,  jopa  vain  muutamaan sataan 
ajon/h. Vähän kuormitetut  HOV-kaistat (liitännäis-/vierekkäisratkaisu)  aiheut-
tavat närää  ja kuormitusrikkomuksia  tungoksessa  matavien  autoilijoiden kes-
kuudessa. 
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Empty lane syndrome  Congestion on the  HOV  facility. 

Kuva  11: Käyttökriteerihin  liittyviä ongelmia  /4/ 

Moottoritiekaistojen  ollessa tungostuneita,  on  havaittu jopa kapasiteetti  6.000 
henk./h (3+  HOV-kuormitus). 

Aikaisemmin mainitun Ottavan bussimetron (Transitway) arkipäivän matkus-
tajamäärä  on 200.000 matkustajaa./7/.  

Toisaalta  on  huomattava, etteivät kaikki kriteerin täyttävät ajoneuvot käytä 
 HOV-järjestelyjä. Esimerkkinä  Phoenix:  HOV-kaistoilla  vain 1/3 'hyväksyttä-

vistä ajoneuvoista,  vaikka käyttökriteeri oli  jo  jouduttu laskemaan tasolle 
 2+  'asiakkaiden saamiseksi  /9/.  HOV-kuormitus (ajon/h)  on  jäänyt tasolle 

 0,44 x moottoritiekaistan  kuormitus. Myöskään henkilökuormitus ei nouse 
tällöin moottoritiekaistan tasolle.  HOV-järjestelmän käyttö  on  lisäksi kestol-
taan lyhytaikainen  ja keskustaosille  keskittyvä. 

Esimerkit korostavat liikenteellisiin (liikennevirrat/verkkotasoprobleemat), 
hyötyjen eli nopeuserojen (huippukysynnän aikana) realistista arviointia  ja 
työmatkaliikkujien käyttäytymisperusteisiin  paneutumista. Edellä  /9/  si-
teerattu tutkimus toteaakin, ettei toteutettu  45 moottoritiekilometriä  koskeva 

 HOV-järjestely ole ollut millään tavanomaiseHa kriteerillä mitattuna tehokas. 
Hyötypuoleksi  on  jäänyt yleisesti hieman kasvanut henkilöautojen keski- 
kuormitus (sooloajajat vähentyneet).  Jos  moottoritie toimii aina käytännölli-
sen kapasiteettirajansa alapuolella (ei ylitiheysilmiötä eikä siitä aiheutuvaa 
välityskyvyn  ja  nopeuden laskua  tai  täydellistä pysähtymistä), ei  HOV-järjes-
tely tuota liikenteellisiä hyötyjä. 

Nopeus (aikasäästöt)  on  yksi käytetyistä peruskriteereistä. Tästä seuraa  se, 
 että liikennekorridoorin tehokkuusmitta  on  aina suoritetehokkuus,  so. kais-

takilometrin  mandollistama henkilökilometrisuorite aikayksikössä, eikä väli-
tyskyky/aikayksikkö (ajoneuvoina  tai henkilöinä). Kuormitushuippujen  tasaa-
miseen ja/tai leikkaamiseen  on  käytettävissä monia ilman investointejakin 
toimivaa keinoa, esim. liukuva työaika  ja  keskustan pysäköintipolitiikka.  
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6 	SUOMALAISET OLOSUHTEET  JA  HOV-SOVEL- 
LUTUKSET  

6 .1 	Perusedellytykset  

On  tarkasteltava aluksi seuraavien perusedellytysten toteutumista: 

-  Halutaanko  ja  missä määrin sujuvoittaa yksilöllistä (muu kuin linja- 
autoliikenne) henkilöliikennettä ongelmallisilla tie/katuosuuksilla taa-
jama-alueilla yleensä  tai esim.  HOV-tyyppisillä etuoikeusjärjestelyillä 

-  Onko liikennekysyntää  (HOV  2+)  luontaisesti riittävästi  tai  onko sitä 
kampanjoitavissa 

-  On  myönteinen suhtautuminen  HOV-kaistojen yhteiskäyttöön  bussi- 
liikenteen  ja  muiden monimatkustaja-ajoneuvojen kesken 

-  On aikaansaatavissa sisääntuloteiden  jatkeena olevien katuosuuksi
-en  myönteinen "yleis -HOV -käsittely 

- Mandollistavatko liikenneväylien (esim.  Kehät  0-Ill  pääkaupunkiseu-
dulla) olevat  ja  suunnitellut tekniset ratkaisut ja/tai käytettävissä ole-
van tila  HOV-järjestelyt (erillinen, ulkopuolinen) 

-  Onko  tungostuvilla tiejaksoilla  HOV-ramppiohjauksen  edellyttämä 
vaihtoehtoinen reitti! verkko osoitettavissa  ja  esimerkiksi ympäristöl-
lisesti jaltai turvallisuuden kannalta suositeltavissa.  

6 .2 	Arvio 

Nykytilanteen karkea arvio moottoriteiden  tai samantyyppisesti  teknisesti  rat-
kaistujen/ratkaistavien  väylien osalta  on  tehtävissä suhteellisen helposti. Oi-
keastaan mikään edellä haettu tekninen, toiminnallinen, taloudellinen  tai  po-
liittinen reuna-ehto ei ole voimassa. Varsinaisten katujen nykyiset tekniset 
ratkaisut (nykyiset bussikaistat) eivät kestäne tarvittavaa monikäyttöisyyttä 
eivätkä tuota toiminnallista eroa (nopeushyöty). 

Liikennepoliittisessa keskustelussa huomio  on  kohdistunut ajoneuvoon  tai 
väylärakenteeseen  eikä niinkään liikkumistarpeeseen sinänsä. Jopa niin, että 
argumentointi tapahtuu usein  vain  tasolla moottoritie/raideliikenne, eli  ras

-kaimman kertaluokan infrastruktuurien  välillä.  

HOV-järjestelmä voidaan ymmärtää erääksi paratransit-muodoksi, joka  on 
 riittävän yksilöllinen palvellakseen myös pienempiä matkustajavi rtoja toteut-

taen monia,  mm.  kestävän kehityksen tavoitteita. 
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Erityinen ongelma Suomessa  on  kuitenkin sekä kysynnän että  liikenneon-
gelmien  vähäisyys  ja  skaala (alueellinen rajoittuneisuus  ja  kesto) sekä  se, 

 että ahtaasti rakennetut  (ajoratatila, keskialueet, vierialueet)  väylät eivät il-
man suuria  uudelleenrakentamisia  sovellu  HOV-kaista käsittelyyn. 

Henkilöautojen  keskikuormitukset  (myös  työmatkaliikenne)  eivät Suomessa 
poikkea ulkomaisista arvoista niin, että tässä suhteessa olisi olennaisesti 
erilainen  lähtötilanne. Joukkoliikenne  (bussit  ja  lähiliikennejunat  Pääkaupun-
kiseudulla)  on  kuitenkin ilmeisesti  jo  kuorinut  pääosan keskustan  työmatkalii-
kenteen runkomatkoista.  Juuri ne, jotka olisivat potentiaalisia  kimppaliikenne

-ehdokkaita (ei auton käyttöä työaikana, ei  pysäköinti/autoetuuksia,  ei käytet-
tävissä omaa autoa, oman auton käyttö liian kallista,  joukkoliikenneyhteydet 

 vähintään kohtuulliset ainakin toisessa päässä jne.). 

Pääkaupunkiseudulla varsinaiset ongelmat ovat yleisen tieverkon ulkopuolel-
la, siirryttäessä  esikaupunkialuelden,  myös sisäisen liikenteen  kuormitta

-maan  katuverkkoon.  Pääkaupunkiseudun  joukkoliikennevirrat  ovat selvästi 
 keskustaorientoituneita,  sensijaan valtaosa muusta  henkilöliikenteestä  on 

 seudulla kehä-  ja  poikittaisyhteyksille hajautunutta. Liikenteellinen jakelukehä 
 on  nykyisin  KEHA  I.  Sen  ulkopuolella  sisääntuloteiden  ongelmat, sikäli kuin 

niitä  on tai  tulee, johtuvat  järjestelmäliittymien (kehälsäteittäistie)  ratkaisuista 
 ja  aikanaan itse  kehistä. Verkollinen,  tekninen  ja  liikennepoliittinen  kehitystyö 

tuleekin keskittää  kehiin,  HOV-tarkastelu ainakin ensi vaiheessa Kehään  I.  

HOV-ajattelu  ja  toteutus ovat  liikennejärjestelmän  ja  kaupunkirakenteen  yh-
teensovittamista,  mitä ei voi jälkikäteen  paikkaustoimenpiteenä  halvasti  ja 

 toimivasti toteuttaa. Tarvitaan esimerkiksi  tilajoustoa  ja  hierarkista  liikenne
-väylästöä,  mitkä edellyttäisivät  liikennekysymysten  realistista huomioon otta-

mista kaavoituksessa sekä  liikennekäytävän  toiminnallisen kokonaisuuden 
tarkastelua ilman ensisijaisia  kustannusvastuunäkökohtia. 

Keräily/jakelubussilinjojen  sijoittaminen  pysäkkeineen (Länsiväylä)  moottori-
tien oikean reunan rakenteisiin ei ole  HOV-lähestymistä,  vaan  on  osoitus 

 bussiliikenteen  ja  katuverkon jäsentymättömyydestä,  jolloin eräitä tyypillisiä 
 katutoimintoja  hoidetaan niille vieraassa ympäristössä. Tällöin joudutaan 

poikkeamaan  moottoriteillä odotetuista  normaaleista,  yhtenäisistä ajosuori-
tuksista  ja  normaaleista  liikennetilan  järjestelyistä. Tässä raportissa esitelty 
amerikkalainen  HOV-normisto  on  näissä suhteissa terveellä, kokemukseen 

 nojautuvalla  pohjalla  ja  vastaa kansainvälistä  liikenneteknistä  käsitystä, jonka 
mukaan Suomessakin  on  yleensä toimittu  ja  ohjeet laadittu.  
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6 .3  Toimenpide-ehdotus  

On  ymmärrettävää, ettei edellä raportissa esitetty toiminnallis-tekninen  HOV- 
kuvaus  ja  soveltamista koskeva lyhyt yleistarkastelu vielä riitä lopullisten 
johtopäätösten tekemiseen. Mandollisuudet järkevään toteuttamiseen hu-
penevat  koko  ajan, joten tilanteen selkeyttäminen periaatetasolla lienee juuri 
nyt ajankohtaista. 

Esitetään, että pienimuotoisella, kohdennetulla selvityksellä hankitaan konk-
reettista tietämystä kohdassa  6.1  esitettyjen perusedellytysten luomismah-
dollisuuksista  ja  syvennetään  kohdassa  5.4  esitettyä tarpeellista liikenneda-
taa. Selvitys voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen erilliseen teemaan:  

1) Selvitetään yleisiä liikennepoliittisia edellytyksiä, esimerkkialuee-
na Pääkaupunkiseutu.  

2) Selvitetään mandollista potentiaalista  HOV-liikennekysyntää  jos-
sakin nykyverkon korridoorissa joko yleisenä ilmiönä  tai rinnak-
kaisena  kohdan  3)  selvityksen kanssa, jolloin tutkimustavoitteita 
voidaan tarkentaa  ja  rajata.  

3) Teknisten, tilankäytöllisten  ja  kustannuskysymysten luonnehtimi
-seksi laaditaan fyysinen, lähinnä karttatyönä, periaateratkaisu, 

rajatulta, mutta kuitenkin toiminnallista ratkaisua vastaavalta  tie-
jaksolta.  Keskeinen, kuormitetuin osuus Kehältä  I  saattaisi olla 
ongelmia valaiseva. 
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