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1. Johdanto

Kumpulan kampusalue Helsingissä on yli 6000 hengen päivittäinen työ- ja
opiskelupaikka, huomioiden Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen
henkilökunnan sekä Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat. Lisäksi alueella
vierailee säännöllisesti muualla työskenteleviä jatko-opiskelijoita, muiden
tiedekuntien ja yliopistojen opiskelijoita sekä yhteistyökumppaneita.

Kampusalue sijoittuu Kumpulan, Vallilan, Toukolan ja Arabianrannan
kaupunginosien lähimaastoon (Kuva 1). Kampuksen liikennejärjestelyt ovat olleet
kehityksen ja vilkkaan keskustelun kohteena aina alueen asemakaavasta 1985 alkaen.

Kuva 1. Kumpulan kampusalue ja sen lähiympäristö.

Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen tutkimushanke Kumpulan kampus
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostossa on tutkinut Kumpulan kampusalueen
liikenteellistä sijoittumista sekä siihen liittyviä kehitystarpeita kevään 2009 aikana.
Tutkimuksen materiaalina on tähän mennessä käytetty 1) Ilmatieteen laitoksen ja
Helsingin yliopiston henkilökunnan sekä perustutkinto-opiskelijoiden
kotiosoiterekisteriä sekä 2) kampuksen väelle suunnattua nettikyselyä.

Tässä raporttiversiossa käsitellään ensisijaisesti kampuslaisille suunnatun nettikyselyn
alustavia tuloksia. Kysely toteutettiin ajalla 16.3.-23.3.2009 ja vastauksista on nyt
(29.3.) analysoitu keskeisimmät. Sanallisten vastausten purku ja vastausten
syvällisempi analyysi on vielä kesken.
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Hankkeen tuottamia, osoiterekisteriin pohjautuvia tuloksia voi tarkastella hankkeen
verkkosivuilla osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/liikenneyhteystutkimus-kumpula/.
Niistä käy ilmi esimerkiksi kampuksella työskentelevien jakautuminen
pääkaupunkiseudulla sekä nykyisen joukkoliikenneverkon toimivuus kampuslaisten
näkökulmasta, YTV:n Reittioppaan avulla tarkasteltuna.

Hankkeen työryhmään kuuluu Tuuli Toivonen (hankkeen johtaja), Timo Jaakkola
(tutkimusavustaja) sekä Harry Schulman (asiantuntija).

2. Kysely liikennejärjestelyistä kampuslaisille

Kyselyn toteutuksesta
Kyselylomake (Liite 1) toteutettiin käyttämällä Helsingin yliopiston e-lomake-
palvelua. Se aukesi kampuslaisille maanantaina 16.3. klo 16. Vastausaikaa annettiin
maanantaihin 23.3.2009. Kysely toteutettiin suomeksi.

Lomakkeesta laadittiin kaksi versiota, sisällöltään ne olivat täsmälleen samanlaiset.
Toinen lomakeversio oli teknisesti kaikille avoin ja toinen edellytti
sisäiänkirjautumista Helsingin yliopiston tunnuksilla. Ideana oli rajoittaa kysely
nimenomaan kampuksella työskenteleviin. Helsingin yliopistolaisia tiedotettiin
tunnuksin suojatusta lomakkeesta, Ilmatieteen laitoslaisia suojaamattomasta.
Väärinkäytöksiä ei vastauksissa ilmennyt.

Kysely oli suunnattu kaikille kampuksella työskenteleville ja siellä opiskeleville.
Tästä syystä tiedotuksessa pyrittiin mahdollisimman suureen tavoittavuuteen –
aikataulun puitteissa. Kyselystä lähetettiin tiedote eri sähköpostilistoille sen
aukeamisen jälkeen maanantaina 16.3. illan ja tiistaina 17.3. aamun aikana. Viesti
lähti Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sekä
kampuksella toimivien yliopiston laitosten henkilökuntalistoille ja oppiaineiden
opiskelijajärjestöjen sähköpostilistoille. Lisäksi tieto kyselystä lähetettiin kirjaston,
liikuntakeskuksen ja kasvitieteellisen puutarhan henkilöstölle. Ilmatieteen laitoksen
henkilöstöä tiedotettiin laitoksen tiedottajan kautta. Taulukko 1 listaa osoitteet, joihin
kysely lähetettiin, sekä niiden saavuttavuuden.

Tiedotuksen haasteena oli, että monille sähköpostilistoille pääsy edellytti listan
yhteyshenkilön hyväksyntää tai viestin edelleenvälitystä. Esimerkiksi fysiikan
laitoksen henkilökunta ja jotkin opiskelijaryhmät jäivät osittain saavuttamatta.

Taulukko 1. Sähköpostilistat, joiden kautta kyselystä tiedotettiin. Osa listoista vaati yhteyshenkilön
hyväksynnän. Vahvistus-sarake kertoo onko viestin lähetys listalle vahvistettu.
ORGANISAATIO LÄHETYSTAPA HENKILÖLKM VAHVISTUS
Ilmatieteen laitos Yhteyshenkilön kautta n. 540 on
Ainejärjestöt (HY)
Kemian opiskelijoiden
ainejärjestö

Ryhmäsähköposti 479 on

Fysiikan opiskelijoiden
ainejärjestö

Yhteyshenkilön kautta on

Geologian opiskelijoiden
ainejärjestö

Ryhmäsähköposti 237 on

Matematiikan
opiskelijoiden

Yhteyshenkilön kautta 963 on
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ainejärjestö
Tietojenkäsittelytieteen
opiskelijat

Ryhmäsähköposti 470 on

Maantieteen opiskelijat Ryhmäsähköposti 457 on
Henkilökunta (HY)
Fysiikan laitos Yhteyshenkilön kautta ei
Geologian laitos Ryhmäsähköposti ei
Kasvitieteellinen
puutarha

Yhteyshenkilön kautta 20 on

Kemian laitos Ryhmäsähköposti 244 on
Liikuntakeskus Yhteyshenkilön kautta on
Maantieteen laitos Ryhmäsähköposti 54 on
Matematiikan ja
tilastotieteen laitos

Ryhmäsähköposti 260 on

Tiedekunnan kanslia Ryhmäsähköposti 17 on
Tietojenkäsittelytieteen
laitos

Ryhmäsähköposti,
henkilökunnan vapaa-
aikalista

215 on

Tähtitieteen laitos Ryhmäsähköposti 51 on

Yhteensä Vähintään
4000

14 listaa
vahvistettu, 2
ei vahvistettu

Tuloksia 1: Kyselyyn vastaaminen ja vastaajat
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 784 ihmistä. Maanantaina 16.3. ja tiistaina 17.3.
vastauksia kyselyyn tuli n. 250 päivää kohden, jonka jälkeen vastaustahti alkoi
hidastua (Kuva 2).
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Kuva 2. Kyselyyn vastaajien lukumäärän kertyminen kyselyviikolla. Kysely aukesi vastaajille illalla
16.3. Aikaa kyselyyn vastaamiseen oli seuraavaan maanantaihin 23.3. saakka. Yksi tiistaiaamuna 24.3.
ennen kyselylomakkeen sulkemista tullut vastaus otettiin kyselyyn mukaan.

Vastaajat edustavat noin 13% kampuksella opiskelevista ja työskentelevistä
henkilöistä. Kaikkiaan kampuslasia oli alkuvuonna 2009 reilut 6200 henkeä, kun
lasketaan Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston henkilökunta sekä Helsingin
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yliopiston perustutkinto-opiskelijat (Taulukko 2). Valtaosa vastaajista oli kampuksella
säännöllisesti työskenteleviä/opiskelevia (Taulukko 3).

Taulukko 2. Vastaajien jakaantuminen eri viiteryhmiin ja edustavuus omassa viiteryhmässään.
TAUSTARYHMÄ VASTAAJIA (N) KAIKISTA VASTAAJISTA

%
% TAUSTARYHMÄSTÄ

Helsingin yliopiston
henkilökuntaa

254 32% 29%

Ilmatieteen laitoksen
henkilökuntaa

162 21% 30%

Opiskelijoita 355 (45%) 7%
Muita tai vastaamatta
jättäneitä

12  (< 2%)

Yhteensä 784 100% 13%

Taulukko 3. Vastaajien työskentely kampuksella.
KUINKA USEIN KÄYT KAMPUKSELLA? VASTAAJIA (N) % KAIKISTA VASTAAJISTA
Viitenä päivänä viikossa 472 60
Neljänä päivänä viikossa 120 15
2-3 kertaa viikossa 133 17
Kerran viikossa 25 3
Harvemmin 34 4

3 km

Vastaajien lukumäärä

50

25

5
Vastaajien kotipostinumerot

Kuva 3. Vastaajien kotipostinumerot (Kysymys 3). Kyselyyn vastanneiden kotiosoitteiden
maantieteellinen jakauma heijastelee koko kampusväen jakaumaa.  Kampuksen sijainti on merkitty
sinisellä neliöllä. Pohjakartta Maanmittauslaitos (351/MML09).
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Tuloksia 2: Kumpulan kampuksen liikennejärjestelyt

Kulku kampukselle (kysymykset 4-7)
Bussi on ylivoimaisesti suosituin kulkuneuvo matkattaessa kotoa kampukselle
(kysymys 4). Kaikista vastaajista 55% matkaa bussilla kampukselle. Jaetulla toisella
sijalla ovat pelkkä kävely, auto, juna ja metro (14% kullakin kulkuneuvolla
matkaavia).

Henkilökunnan ja opiskelijoiden kulkutottumukset ovat melko lähellä toisiaan.
Henkilökuntaan kuuluvat käyttävät enemmän autoa, opiskelijoista suurempi osa
selviää pelkällä kävelyllä.
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Kuva 4. Henkilökunnan  ja opiskelijoiden    kampukselle matkaamiseen käyttämät
kulkuneuvot.

Mieluisinta kulkutapaa kysyttäessä (kysymys 5) ei suuria eroja nykyisiin
matkustusmuotoihin ilmennyt. Kaikkiaan 6 % vastaajista jätti kokonaan vastaamatta
kysymykseen ja sanallisen palautteen mukaan kysymys on vaikeatulkintainen.
Vastauksissa kuitenkin näkyi myös kysymyksessä 6 esiintyvä vuodenaikaisuuden ja
sään vaikutus. Vastaajista 35 % kertoi kävelevänsä ja pyöräilevänsä sulan maan
aikana tavallista suuremman osan matkastaan (kysymys 6).

Matka kotiin kertoo vain osan liikkumistarpeesta Kumpulan kampukselle (kysymys
7). Kaikkiaan 71 %:lla vastaajista työ tai opiskelu edellyttää paljon tai jonkin verran
myös työpäivän aikaista liikkumista kampusalueelta muualle. Keskeisimpiä suuntia
ovat keskusta (54 % kaikista vastaajista), Viikki (24 %), Pasila (21 %) ja Otaniemi
(18 %) (Kuva 5).
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Kuva 5. Kumpulan kampuksella työskentelevien ja opiskelevien liikkumissuunnat työpäivän aikana
(kysymys 7). Prosenttiluvut kuvaavat niiden vastaajien määrää, joiden työ tai opiskelu edellyttää
työpäivän aikaista liikkumista kyseiseen suuntaan paljon tai jonkin verran.  Pohjakartta
Maanmittauslaitos (351/MML09).  Prosenttiosuus on yli sata. Tarkoittaa ilmeisesti, että vastaajat ovat
laittaneet useamman vaihtoehdon?

Kumpulan kampuksen yleinen saavutettavuus (kysymys 9-12)
Vastaajista 79 % piti Kumpulan kampusta hyvin tai melko hyvin saavutettavana
yleisesti liikenneväylien suhteen ja 65 % joukkoliikenteen suhteen. Selkeitä
kehitystarpeita kuitenkin nähtiin sekä monivalintatehtävissä, että kipakoissakin
sanallisissa kommenteissa.
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Kuva 6. Vastaukset kysymyksiin 9 ja 10: Miten Kumpulan kampus on saavutettavissa ajatellen a)
liikenneväyliä yleensä b) joukkoliikennettä                .
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Vastaajista 25 % oli sitä mieltä, että kampusalueen sijainti ja liikenneyhteydet lisäävät
heidän etätyöpäiviensä määrää jonkin verran tai reilusti. 51 % vastaajista arveli, ettei
kampuksen sijainnilla ja liikenneyhteyksillä ole vaikutusta etäpäivien määrään (Kuva
7).

Opiskelijoista 21% arveli kampuksen sijainnin ja liikenneyhteyksien heikentävän
kurssien valintamahdollisuuksia jonkin verran tai reilusti. Toisaalta, 10% arveli niillä
olevan lisäävää vaikutusta (Kuva 8). Tässäkin valtaosa arveli, ettei kampuksen
sijainnilla ole vaikutusta kurssien valintamahdollisuuksiin.
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Kuva 7. Vastaus kysymykseen 12: Vaikuttaako kampuksen sijainti ja liikenneyhteydet
etätyöpäiviesi määrään?20 % vastaajista jätti vastaamatta tähän kysymykseen.
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Kuva 8. Vastaus kysymykseen 12: Vaikuttaako kampuksen sijainti ja liikenneyhteydet
kurssimahdollisuuksiisi?

Tärkeimmät kehityskohteet (kysymys 8)
Vastaajia pyydettiin valitsemaan korkeintaan kolme tärkeintä kehityskohdetta 11
ennalta annetun vaihtoehdon joukosta. Kaikki lomakkeessa mainitut kehityskohteet
saivat kannatusta, mutta joukosta nousi esiin selviä kehitysprioriteetteja (Taulukko 4).
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Kevyen liikenteen väylien kehittäminen nousi vastauksissa kaikkein tärkeimmäksi
kehityskohteeksi. Kaikkiaan 67 % vastauksista toivottiin joko kevyen liikenteen
väylien parempaa kunnossapitoa ja/tai väylien lisäämistä. Sanallisissa
kommenteissa (kohta 13) tuotiin esille erityisesti Kustaa Vaasan tielle johtavan
kävelytien jyrkkyys ja talviaikainen liukkaus sekä kevyen liikenteen väylän
puuttuminen Kumpulan kartanon suuntaan.

Joukkoliikenteen nousu Kumpulanmäelle nähtiin toisena selvänä kehityskohteena.
Vastaajista 38 % piti tätä yhtenä tärkeimmistä kehityskohteista. Lisäksi 11 %
toivoi erikseen liikuntarajoitteisten parempaa huomioimista alueen
liikennejärjestelyjen kehityksessä. Sanallisissa vastauksissa joukkoliikenteen
nousua mäelle sekä vaadittiin, että pidettiin turhana. Joissakin sanallisissa
kommenteissa toivottiin nimenomaan keskustan suunnasta tulevien bussien (esim.
55) nousua mäelle.

Nopeampia (joukkoliikenne)yhteyksiä eri suuntiin peräänkuulutti kaikkiaan 50 %
vastaajista. Vastaajista 32% tunnisti tärkeäksi kehityskohteeksi nimenomaan
nopean yhteyden Pasilan suuntaan, Otaniemen otti esille 12 % vastaajista.
Nykyisten linjojen vuorovälin tihentämistä toivoi 34 % kaikista vastaajista.
Suuressa osassa sanallisia vastauksia tuotiin esiin nimenomaan

Autoilua helpottavia muutoksia liikennejärjestelyihin piti tärkeimpinä 19%.
Erityisesti pysäköinnin kehittämistä pidettiin tärkeänä (18% vastaajista), kun
taas henkilöautoyhteyksien kehittämistä piti tärkeänä vain 4% vastaajista.

Taulukko 4. Tärkeimmät kehityskohteet kampuksen liikennejärjestelyissä (kysymys 8). Vastaajia
pyydettiin valitsemaan korkeintaan kolme tärkeintä kehityskohdetta. Yllä esitetyssä yhteenvedossa
joitakin kohtia on katsottu kokonaisuuksina (esim. kevyen liikenteen väylät).
KEHITYSKOHDE N %
Kevyen liikenteen väylien kunnossapidon parantaminen 449 57
Joukkoliikenteen nousu Kumpulan mäelle 301 38
Nykyisten joukkoliikennelinjojen tiheämpi vuoroväli 268 34
Nopea yhteys Pasilaan 251 32
Kevyenliikenteen väylien lisääminen 210 27
Pysäköinnin kehittäminen 140 18
Nopea yhteys Otaniemen suuntaan 94 12
Liikuntarajoitteisten parempi huomioiminen
liikennejärjestelyissä 83 11
Nopea yhteys Kalasatamaan 58 7
Nopea yhteys Viikin/Arabian suuntaan 37 5
Henkilöautoyhteyksien kehittäminen 28 4
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Tuloksia 3: Vapaa sana alueen liikennejärjestelyistä
Kysely tuotti paljon sanallisia kommentteja alueen liikennejärjestelyistä. Kaikkiaan
386 henkeä eli 50 % vastaajista innostui kirjoittamaan näkemyksiään omin sanoin.
Vastaukset vahvistavat edellä esitettyjä kehitystarpeiden priorisointeja. Toisaalta ne
ottavat myös kantaa julkisuudessa esillä olleisiin suunnitelmiin, vaikka näitä ei
kyselyssä suoraan kysyttykään.

Yleisimmät kommentit koskevat alueen kevyttä liikennettä. Erityisesti Kustaa Vaasan
tien ja Hämeentien pysäkeiltä toivotaan parempaa kevyen liikenteen väylää tai
esimerkiksi alikulkua tai siltaa kampusalueelle. Nykyistä reittiä pidetään jopa
vaarallisena. Myös Kasvitieteellisen puutarhan suuntaan Dynamicumin kulmalta
kulkevaa reittiä vaaditaan kunnostettavaksi.

Sujuvaa yhteyttä Pasilaan peräänkuulutetaan huomattavan suuressa osassa
kommentteja. Monet (145 vastaajaa) ottavat suoraan kantaa myös suunniteltuun
Pietari Kalmin kadun rakentamiseen. Sen rakentamista kannattaa suorin sanoin 27
vastaajaa ja vastustaa 118 vastaajaa. Tämän lisäksi valtaosassa kommenteissa otetaan
asiaan kantaa epäsuorasti tarjoamalla muita ratkaisuja liikennejärjestelyjen
kohentamiseksi.  Vastustuksen syynä on yleisimmin se, ettei bussia 506 pidetä
ratkaisuna poikittaisliikenteen ongelmiin. Samanaikaisesti surraan Kumpulanlaakson
puiston pirstoutumista.

Sanallisissa kommenteissa joukkoliikenteen nousu Kumpulan mäelle herättää yhtä
paljon vastustusta että kannatusta (reilu 50 puheenvuoroa kumpaankin suuntaan).
Monet mäelle yltävän joukkoliikenteen kannattajista ovat kuitenkin ilmaisseet
kantansa jo aiemmin monivalintakysymyksessä (joukkoliikenteen nousua mäelle piti
tärkeänä 38 %). Yllättäen he ovat selvästi Pietari Kalmin katua vastaan, vaikka
haluavat joukkoliikenteen nousevan Kumpulan kampukselle. Joukkoliikenneyhteyden
toivotaan rakentuvan olemassa olevia reittejä pitkin ja tiheällä vuorovälillä. Myös
jonkin keskustasta tulevan bussin (esim. 55) nousua mäelle toivotaan.

Kumpulan liikenneolojen kohentamiseksi tehdään sanallisissa vastauksissa kaikkiaan
yli 50 erilaista ehdotusta. Poikittaisliikenteen kehittämisen osalta eniten kannatusta
saavat nykyisten linjojen tiheämpi vuoroväli, parempi ennustettavuus ja
pysäkkimuutokset. Runsaasti kannatusta saa myös raitiovaunuyhteys Pasilasta
satamarataa pitkin tai Mäkelänkadun ja Sturenkadun kautta sekä metroyhteyden
rakentaminen Kumpulaan.

3. Lopuksi

Yllä esitetyt tulokset tarjoavat vasta alustavan katsauksen kyselyn tuloksiin.
Erityisesti analyysi runsaista sanallisista kommenteista on tarpeen kampuslaisten
tarpeiden ja toiveiden ymmärtämisessä.

Sanallisesti annetuista vastauksista saadaan lukumääräistä tietoa viikon 14 alussa.

Kyselyn tulosten lisäksi kannattaa tutustua myös hankkeen nettisivuilta löytyvään
analyysiin Kumpulan kampuksen saavutettavuudesta, joka on laadittu YTV:n
Reittiopasta käyttäen (https://blogs.helsinki.fi/liikenneyhteystutkimus-kumpula/).


