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ATL lisa 6: Sõitjateveos kasutatavad mõisted 

„Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna põhjasuuna bussiliinidel“ 

 

1. Aeg 

Üldaeg on juhi tööaeg, mis kulub liini(de) läbimiseks, sh ettevalmistus- ja lõpetusaeg, null-

läbisõiduks kuluv aeg, liiniaeg, seisuaeg liini alg- ja lõpp-peatuses ning reservis oleku aeg.  

 

Üldsõiduaeg on aeg, mis koosneb nullsõiduajast ja liiniajast. 

 

Liiniaeg (e ekspluatatsiooniaeg (Te)) on aeg, mis hõlmab ühendusaega(Tü)   ning seisuaega liini alg- 

ja lõpp-punkti(de)s (Top).. 

 

Te= Tü + Top 

 

Ühendusaeg (Tü) on aeg, mis hõlmab tehnilist aega ja seisuaega peatustes sõitjate pealetulekuks 

ja mahaminekuks (Tp). 

 

Tü= Tt + Tp 

 

Tehniline aeg (Tt ) on aeg, mis hõlmab sõiduaega (Ts), sh liiklustakistuste läbimiseks kuluvat aega 

(Tlt). 

 

Tt = Ts + Tlt 

 

2. Ajakaotus 

Ajakaotus on ärajäänud või hilinenud veootstest tingitud sõitja poolt tajutud ebamugavus. 

Keskmine ajakaotus (th) on kõikide hilinenud või ärajäänud veootsa peatuse ooteaegade 

aritmeetiline keskmine. Mõõtühikuteks on sekund ja tund. 

 

Summaarne ajakaotus (Tkv) on kõigi antud kvartali hilinenud ja ärajäänud veootste ajakaotuste 

summa. Mõõtühikuteks on sõitjasekund ja sõitjatund. 

 

Veootsa ajakaotus (tkvo) on keskmise ajakaotuse (th) ja veootsa keskmise sõitjate arvu (Qvo) 

korrutis. Mõõtühikuteks on sõitjasekund ja sõitjatund. 
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3. Boonuse koefitsient 

Boonuse koefitsient (Vot) on rahasumma, mille abil teisendatakse tarbija ajakaotus rahasse. 

Mõõtühikuks on €/h. 

4. Dispetšeerimine 

Tegevus, mis hõlmab sõiduplaanidest kinnipidamise, korraldatud ümberistumiste kontrollimist, 

liiklushäirete korral tavapärase liikluse taastamist ning nimetatud tegevuste registreerimist, 

samuti sõitjateabe korraldamist, sh veootste muudatustest teavitamist (ärajäänud, katkestatud, 

asendatud jm muudatused) ning sõitjate kaebuste menetlemist või edastamist.  

5. Dispetšerrakendus 

Piletimüügikeskkonna osa, kus kogutakse ja kuvatakse piletimüügisüsteemist saadavaid andmeid 

busside liikumise kohta, rakenduses fikseeritakse sõidugraafikust ettejõudmised, hilinemised ja 

ärajäämised ning mille funktsionaalsus võimaldab reaalajas jälgida liinitöö täitmist. 

6. Intervall 

Intervall (I) on kahe järjestikuse, samas suunas liikuva sõiduki ajaline vahe. Intervall on 

liiklussageduse pöördväärtus. 

 

I= 60 / S (min) 

 

I= (mpl × 60) / Qmax (min) 

 

Peatuse intervall on kahe samal suunal peatusest teineteise järel väljuva sõiduki ajaline vahe 

 

7. Kiirus 

Kiirus on teepikkuse ja selle läbimiseks kuluva aja suhe. Tehniline, ühendus- ja 

ekspluatatsiooniline kiirus saadakse teepikkuse ja vastava ajakulu suhtena. 

 

8. Kulud 

Muutuvad kulud on liiniläbisõiduga otseselt seotud kulud. 

Püsikulud on liiniläbisõiduga otseselt mitteseotud kulud (st ei muutu otseselt liinitöö mahu 

muutumisega). 

 

Andmed kulude kohta esitatakse ilma käibemaksuta. 
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Veeremi hooldus- ja remondikulud (ehk muutuvad kulud) kokku, sisaldab lisaks materiaalsetele 

remondikuludele ja remonditööliste tööjõukuludele muid hooldus- ja remondikulusid, nagu 

näiteks kulud töökodadele (ainult avaliku liiniveo teenindamisele kuluv osa), teenuste 

sisseostmist väljastpoolt jne. 

 

Bussijuhtide tööjõukulu (ehk muutuvad kulud) esitatakse koos maksudega (sotsiaal-, 

ravikindlustus- ja töötuskindlustusmaks). Siia ei kuulu kulud koolitusele (need näidatakse kui 

muud kulud). 

9. Liikluse usaldusväärsus 

Liikluse usaldusväärsus on näitaja, mis iseloomustab ühissõidukite sõidugraafiku järgimist. 

10. Liiklussagedus 

Liiklussagedus (S) on sõidukite väljumiste arv ajaperioodis. 

 

S= 60 / I (tunnis) 

 

S = Qmax / mpl, kus 

  Qmax – maksimaalne veomaht 

  mpl – sõiduki veovõime 

11. Liin 

Liin on marsruut või marsruutide grupp, millel on kindel sõiduplaan ja number või nimi. Liini 

kirjeldatakse marsruudil olevate peatuste, nende vahekauguste ja nende läbimiseks kuluva aja 

ning sõidugraafikute alusel.  

12. Liini pikkus 

Liini pikkus on (L) vahemaa alg- ja lõpp-peatuse vahel. Kui veootsa pikkus on sõidusuundadel 

erinev, arvutatakse liinipikkus kahe veootsa aritmeetilise keskmisena. Ringliini puhul on liini 

pikkus võrdne ringi pikkusega. 

13. Liinitöömahu näitajad 

Liinitöömahu näitajad on järgmised: 

• liiniläbisõit (km); 

• liiniaeg (h); 

• masinpäev liinil (mp). 
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Üleplaaniline töö on liiniläbisõit, mis on suurem, kui kinnitatud sõiduplaani alusel teostatud 

liiniläbisõit. 

14. Läbisõit 

Null-läbisõit on sõiduki läbisõit garaažist liini algpunkti ja liini lõpp-punktist garaaži, samuti liinide 

vahel sõidukite ümberpaigutamiseks tehtav läbisõit. 

 

Platsilsõit on lõpp- ja algpeatuse vahel ning ilma sõitjatetatoimuv liiniläbisõidu osa, mis tuleb 

läbida uue ringi alustamiseks.. Platsilsõit arvestatakse liiniläbisõidu hulka. 

 

Liiniläbisõit on sõiduki sõiduplaanijärgne läbisõit liinil kilomeetrites. Liiniläbisõidu saamiseks 

korrutatakse ringide arv ja ringi pikkus (koos platsilsõiduga). 

 

Üldläbisõit on sõiduki läbisõit, mis saadakse liiniläbisõidu ja null-läbisõidu liitmisel. 

15. Marsruut 

Ühistranspordi marsruut on ühissõiduki liikumistee kirjeldus tänavalõikude ja ristmike kaudu. 

Pikases kasutatakse marsruudi tähenduses sõna suund. 

16. Masinpäev 

Masinpäev on suurim sõidugraafikujärgne sõidukite arv päevas liini või liinigrupi kohta. 

17. Omahind 

Omahinna planeerimine ehk ekspluatatsioonilise tariifi planeerimine on 

ekspluatatsiooninäitajatele tehtav ekspluatatsioonikulude eelnev arvestus. 

 

Omahinna arvestamisel jaotatakse kulukirjed järgmiselt: muutuvad kulud ja püsikulud. 

18. Ooteaeg 

Hilinenud veootsa ooteaeg peatuses on hilinenud veootsa tegeliku väljumisaja ja sama veootsa 

sõiduplaanijärgse väljumise vahe (arvutatakse sekundites täpsusega null kohta peale koma). 

Sealjuures kontrollpeatusest kuni 60 sekundit varem väljumise puhul loetakse ooteaeg nulliks. 

 

Veootsa ärajäämisest tingitud ooteaeg peatuses – on järgmise samasuunalise veootsa väljumisaja 

ja sama veootsa sõiduplaanijärgse väljumisaja vahe (arvutatakse sekundites täpsusega null kohta 

peale koma). Samasuunalised veootsad on määratud suuna koondplaaniga. 

19. Peatus 

Peatus on liiklusmärgiga 541a tähistatud koht ühistranspordi liinil, kus ühistranspordivahend 

peatub sõitjate sisenemiseks ja/või väljumiseks. 
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Algpeatus on liini ja veootsa puhul selle esimene peatus. 

Lõpp-peatus on liini ja veootsa puhul selle viimane peatus. 

 

Kontrollpeatus on peatus, mille kohta on sõidugraafikus antud kontrollaeg (peatusest väljumise 

aeg), sh loetakse kontrollpeatuseks alg- ja lõpp-peatus. 

 

Peatusest väljumise aeg on kellaaeg peale sõitjate väljumist ja sisenemist, millal 

piletimüügisüsteem registreerib suurema kiiruse kui 0 km/h või uste sulgemise kellaaeg peatuses 

peale sõitjate väljumist ja sisenemist või piletimüügisüsteemi arvutuslik peatusest möödumise 

aeg juhul, kui sõiduk füüsiliselt ei peatunud. 

 

Peatusesse saabumise aeg on kellaaega enne sõitjate väljumist ja sisenemist, millal 

piletimüügisüsteem registreerib väiksema kiiruse kui 0 km/h või uste avamise kellaaeg peatuses 

enne sõitjate väljumist ja sisenemist või piletimüügisüsteemi arvutuslik peatusest möödumise 

aeg juhul, kui sõiduk füüsiliselt ei peatunud. 

 

Peatuse mitteteenindamine on peatusest möödasõit juhul, kui peatuses oli reisijaid või bussis oli 

väljuda soovijaid ja buss ei peatunud. Peatuse mitteteenindamine loetakse tõestatuks, kui selle 

kohta on reisija kirjalik kaebus ja piletimüügisüsteemi andmete põhjal bussi kiirus peatuse 

läbimisel ei langenud alla 10 km/h. 

20. Pilet 

Sõidupilet on vormikohane dokument, mis tõendab sõitja õigust kasutada ühissõidukit kindlal 

liinil või liinivõrgus ühel või mitmel sõidul või kindlaksmääratud perioodil.  Pilet võib olla paberil 

või muul kujul, sealhulgas elektroonilisel kujul. 

21. Piletimüügiseade 

Piletimüügiseade on seade bussis üksikpiletite müümiseks ja sõiduõiguste registreerimiseks. 

Piletimüügiseade võimaldab müüa paberpileteid ja elektroonilisi pileteid, registreerida 

sõiduõiguseid ja ümberistumise paberpileteid ning raha laadimist elektrooniliste kaartide e-raha 

kontodele. Piletimüügiseade võib koosneda erinevatest osadest.  

 

22. Piletimüügisüsteem 

Piletimüügisüsteem on tegutsemisviiside ja tehniliste lahenduste kogum, mida kasutatakse 

sõidutasu kogumisel, transpordiplaneerimise andmete kogumisel ja sõiduõiguse kontrollimisel. 

23. Piletitulem 

Piletitulem on piletimüügist saadud kogutulu koos käibemaksuga. 
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24. Piletitulu 

Piletitulu on piletitulemist maha arvatud piletimüügile tehtud kulud ehk puhastulu ilma 

käibemaksuta. 

 

Pt = P - Pmk - Km 

kus: 

  P – piletitulem koos käibemaksuga 

  Pt – piletitulu 

  Pmk – pileti müügikulu koos käibemaksuga 

  Km – piletitulemi käibemaks 

25. Pileti müügikulu 

Pileti müügikulu on piletimüügiks tehtud kulud koos käibemaksuga.  

26. Ring  

Ring on kaks järjestikust veootsa, st lähtekohast sihtkohta ja tagasi. Ringliini puhul on ring üks 

veoots. Ringi pikkus on mõlemasuunalise liinipikkuse summa. 

27. Sõidugraafik 

Sõidugraafik on kõikide liinile planeeritud sõidukite e järjekordade kava, mille puhul arvestatakse 

liiklusintervalli ja liiniaega (sõidu- ja seisuaeg). 

 

Sõidugraafiku järjekord on sõiduki liinile planeerimise ajakava, mis iseloomustab sõiduki 

graafikujärgset töökorraldust liinil.. Sõidugraafiku järjekorral võib erandkorras töötada mitu 

sõidukit. 

28. Ühissõiduk, sõiduk 

Buss on sõitjate vedamiseks ettenähtud mootorsõiduk, milles on lisaks juhikohale rohkem kui 

kaheksa istekohta ning mis kuulub M2 ja M3 kategooriasse. 

Reisijate veoks võib kasutada järgmisi M kategooria sõidukeid (busse). 

 

 

M kategooria sõidukid jaotatakse kategooriatesse järgmiselt:  

• M2 kategooria (buss) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele on rohkem kui kaheksa istekohta 

ja mille täismass ei ületa 5 t; 

• M3 kategooria (buss) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele on rohkem kui kaheksa istekohta 

ja mille täismass on üle 5 t.  
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M2 ja M3 kategooria sõidukid jaotatakse klassidesse järgmiselt:  

• Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud mitte rohkem kui 22 sõitjale: 

o A klass on seisvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk. Sõidukis on istmed ja 

seisvatele sõitjatele peavad olema tagatud nõutavad tingimused; 

o B klass on sõiduk, mis ei ole ette nähtud seisvate sõitjate veoks. Sõidukis ei ole 

tingimusi seisvatele sõitjatele; 

• Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud rohkem kui 22 sõitjale: 

o I klass on seisvatele sõitjatele ettenähtud aladega sõiduk, mis võimaldavad 

sõitjate sagedast liikumist; 

o II klass on peamiselt istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk, mille vahekäigus 

või alas, mille suurus ei ületa kahele topeltistmele ettenähtud ruumi, on lubatud 

vedada seisvaid sõitjaid; 

o III klass on ainult istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk.  

 

Bussi lubatud suurim sõidukiirus on 60 kilomeetrit tunnis, kui bussis on seisvad või küljega 

sõidusuunas istmetel istuvad sõitjad. 

 

Käesoleva Lepingu mõistes on:  

Normaalbuss buss, mida on Vedajal võimalik hankelepingu täitmisel kasutada. Liiniveol 

kasutatavad sõidukid peavad olema selleks projekteeritud ja ehitatud ning sobima vastavalt 

valla- ja maakonnaliini teenindamiseks.  

Sõiduk peab vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011. a määruses nr. 42 

"Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" sätestatud nõuetele; 

Normaalbuss on buss, mis vastab tehnonõuete eeskirjadele, ATL-s sätestatud nõuetele, 

käesoleva hanke dokumentides sätestatud nõuetele, ei või olla vanem kui 15 aastat arvates 

esmaregistreerimise kuupäevast ja mille sõitjakohtade arv sobib sõitjate graafikujärgseks 

häireteta teenindamiseks ning kus vähim iste- ja seisukohtade summaarne arv koos juhiga on  

liinidel 70.  

Vedajal on lubatud kasutada eeltoodust väiksema arvu kohtadega bussi olenevalt liini 

täituvusest ning vaid Tellija poolt antud eelneval kirjalikul nõusolekul. 

 

29. Sõiduki mahutavus 

Sõiduki mahutavus e veovõime (m) on sõiduki iste- ja seisukohtade arv. 

 

Sõiduki mahutavuse kasutamise koefitsient γst e täituvus (staatiline) arvutatakse tegeliku sõitjate 

arvu ja planeeritud veovõime suhtena. 

 

γst = sõitjate arv / mpl 
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Planeeritud veovõime on planeerimisel kasutatav sõiduki mahutavus. 

30. Sõiduki mahutavuskoefitsient 

Sõiduki mahutavuskoefitsient d on tegelikult kasutatud kohtade ja reisijale pakutud kohtade 

arvu suhe, mis iseloomustab sõiduki kasutamise tõhusust. 

 

(Sõiduki mahutavuskoefitsient d) on võrdne sõitjakilomeetrite ja kohtkilomeetrite arvu 

jagatisega). 

 

d = skm/ kkm 

31. Sõiduki täituvus 

Sõiduki täituvus on sõitjate arv sõidukis. 

32. Sõiduplaan 

Sõiduplaan on teave sõiduki peatustest väljumise kellaaegade kohta liinil või liinidel. Sõiduplaan 

koostatakse sõidugraafiku alusel. 

 

33. Sõit ja reis 

Sõit, e sisenemine on osa reisist, mille jooksul liigutakse ühe sõiduvahendiga.. 

 

Reis on inimese liikumine lähtekohast sihtkohta. Reis võib hõlmata ühte või mitut sõitu, 

ümberistumist, jalgsiliikumist jms.  

 

Ümberistumise koefitsient on sõitude ja reiside arvu suhe. 

 

Kü = sõitude arv / reiside arv 

 

Keskmine sõidu pikkus on reisija läbitud keskmine teepikkus e vahemaa. Keskmine sõidu pikkus 

arvutatakse peatuste vahelise koormuse (sõitjate arv) ja vahekauguse korrutise jagamisel sõitjate 

(sisenejate) arvuga. 

 

 1sksp = sõitjakm / sõitjate arv 
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34. Sõitjateave 

Sõitjateave on reisijatele ajakohastatud teabe andmine sõiduplaanide, piletihindade, 

soodustuste, hilinemiste, asendamiste, teeremondiga seotud muudatuste jmt kohta. 

 

35. Sõitjate arv  

Sõitjate arv on sõitude e sisenemiste arv. Sõitjate arv arvutatakse lähtuvalt müüdud üksikpiletite 

ja sõidukaartide arvust, millele lisatakse tasuta sõiduõigust omavad ja piletita sõitjad. 

 

Tasuta ja piletita sõitjate arv ning kaartidega tehtavate sõitjate arv määratakse arvestuslikult 

piletikontrolli tulemuste, uuringute, vaatluste või küsitluste keskmiste tulemuste põhjal leitud 

osatähtsuste põhjal.  

 

36. Sõitjate vahetuvuse koefitsient 

Sõitjate vahetuvuse koefitsient (η) on liini pikkuse (L) ja sõitja keskmise sõidu pikkuse (lsksp) suhe.  

η = L / lsksp 

37. Tariif 

Läbisõidu tariif on tellija poolt vedajale liiniläbisõidu eest makstav tasu liiniläbisõidu ühiku kohta. 

Liiniläbisõidu tariif võidakse määrata sõidukitüüpide lõikes. Kaalutud keskmine liiniläbisõidu tariif 

(Tk) arvutatakse järgmise valemiga: 

𝑇𝑘 =
𝐿𝐿𝑣 × 𝑇𝑣 + 𝐿𝐿n × 𝑇𝑛 + 𝐿𝐿𝑙 × 𝑇𝑙

𝐿𝐿𝑣 + 𝐿𝐿𝑛 + 𝐿𝐿𝑙
 

, kus 

LLv, LLn, LLl – väike-, normaal- ja liigendbussi läbisõidud 

Tv, Tn ja Tl – väike-, normaal- ja liigendbussi liiniläbisõidu tariifid. 

38. Teenuse kvaliteet 

Teenuse kvaliteet on teenuse vastavus kindlaksmääratud tarbimisomadustele, standardile, 

tehnilistele tingimustele või tarbija ootustele, nt kättesaadavus, juurdepääsetavus, teavitus, 

regulaarsus jne. Samuti kliendi subjektiivne hinnang selle kohta, millises ulatuses langevad kokku 

tema ootused teenuse osas ja tajutud teenusetase. 

39. Teenuse tase 

Teenuse tase on näitajate kogum, mis määrab sõidu mugavuse (sõiduki mahutavus, 

mahutavuskoefitsient), sõidukiiruse (ühendusaeg), ooteaja (liiklussagedus v intervall) ja 

ühistranspordi kasutusaja (tööpäeva pikkus). 

Teenuse taseme näitajad on järgmised: 

• sõiduki mahutavus (veovõime); 
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• sõiduki mahutavuse kasutamine; 

• liiklussagedus (või intervall); 

• töö alguse ja lõpu aeg liinil; 

• ajakulu liikumisele. 

40. Toitev liin 

Toitev liin on liin, mille puhul ühissõidukid võtavad peale sõitjaid lähtekohast ja viivad nad mis 

tahes teisele ühissõidukile. 

 

41. Tulud 

Andmed tulude kohta esitatakse ilma käibemaksuta. 

 

42. Veokäive  

Planeeritud veokäive on näitaja, mis määrab pakutava teenuse taseme. Planeeritud veokäive on 

liiniläbisõidu ja sõiduki mahutavuse korrutis (kohtkilomeeter). Eri mahutavusega sõidukite 

kasutamisel korrutatakse liiniläbisõidud sõidukite mahutavusega ning siis summeeritakse 

tulemused liinide lõikes. 

 

Tegelik veokäive on näitaja, mis määrab kasutatud teenuse taseme. Tegelik veokäive on sõitjate 

arvu ja keskmise sõidu pikkuse korrutis ( sõitjakilomeeter).  

43. Veomaht 

 

Planeeritud veomaht on planeeritud kohtade arv liinil ajaühikus. 

 

Tegelik veomaht on sõitude tegelik arv liinil kindlas ajaühikus. Veomaht väljendab nõudlust 

ühistranspordi töö järele. Veomaht on aluseks liinitöö planeerimisel. 

Veootsa keskmine veomaht, e veootsa keskmine sõitjate arv on antud perioodi kõigi veootsade 

veomahtude keskmine. Eraldi arvutatakse keskmine veomaht tööpäeva, laupäeva ja pühapäeva 

veootsade kohta. Riiklikel pühadel toimunud veootsad loetakse pühapäevasteks, kui sõiduplaanis 

ei ole määratud teisiti. 

 

Maksimaalne veomaht (Qmax) on veomaht, mis on peatustevahelistest veomahtudest suurim ja 

on aluseks sõidukite planeerimisel liinile. 
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44. Veoots 

Veoots, e väljumine, e reis on sõiduki lõpetatud sõidutsükkel liinil, üldjuhul algpeatusest lõpp-

peatusse või lõpp-peatusest algpeatusse. Väljendatakse sõidugraafikujärgse väljumisaja kaudu.  

 

Olenevalt sõidusuunast eristatakse pärisuunalist veootsa (liini algpunktist lõpp-punkti) ja 

tagasisuunalist veootsa (liini lõpp-punktist algpunkti). 

 

Regulaarne veoots on teostatud veoots, mis: 

• ei ole väljunud algpeatusest sõidugraafiku ajast varem  ja; 

• ei ole väljunud peatusest sõidugraafiku ajast rohkem kui 60 sekundit varem ja 

 

Erandina loetakse regulaarseks veoots kui: 

• veootsa hilinemine tekkis raudtee ülesõiduga samatasandiliselt ristuval liinil rongi 

läbilaskmisel; 

• hilinemine tekkis ümberistumisühenduse ootamisel ja veootsa saabumine 

ümberistumispeatusesse ei hilinenud ja ümberistumisühendust ei oodatud rohkem kui  

sõiduplaanis lubatud piiraeg; 

• juhul, kui hilinemine tulenes ilmastikust, teeoludest või ekstreemsetest 

liiklustingimustest, ja kui sellest teavitati tellijat vastavalt Lepingu tingimustele. 

 

Hilinenud veoots on veoots, mis ei vasta regulaarse veootsa nõuetele, kuid ei ole ärajäänud 

veoots. 

 

Ärajäänud veoots on veoots: 

• mida ei sooritatud või 

• mille puhul sõiduk ei läbinud mingit osa liini marsruudist või 

• ei peatunud mõnes liini peatuses sõitjate olemasolul 

• väljumine mistahes peatusest toimus sõidugraafiku järgsest väljumisajast rohkem kui 60 

sekundit varem või 

• väljumine algpeatusest toimus sõidugraafiku järgsest väljumisajast varem või 

• väljumine ümberistumispeatusest toimus ümberistumisühendust sõiduplaanis määratud  

aja võrra ootamata. 

 

Lisaveoots on põhjendatud sõidugraafikuväline (liini nõudlus ületab plaanilise veovõime) ja tellija 

soovil või kooskõlastatult tellijaga sooritatud veoots. 

 



 
 

12 
 

45. Veotariif 

Veotariif on transpordiettevõtte kulude alusel saadav kilomeetri-, tunni- ja masinpäeva hind.  

 

46. Veovõime 

Liini veovõime on sõidukitega veetav maksimaalne sõitjate hulk liinil ajaühikus. 

Nominaalne veovõime (mn) on arvutuslik suurus, võrdub olemasolevate iste- ja seisukohtade 

summaga. 

 

Planeeritud veovõime (mpl) võrdub nominaalse veovõime ja planeeritud mahutavuse kasutamise 

koefitsiendi korrutisega; arvutamisel arvestatakse päeva erinevaid ajaperioode ja neile omistatud 

võimalikku sõiduki täituvust. 

 

mpl = mn × st 

47. Ümberistumine 

Ümberistumine on tegevus, mille puhul sõitjad paiknevad ühelt liinilt v transpordivahendilt 

teisele nende ühenduspunktis. 


