
1

Katsaus Kumpulan kampuksen liikenneoloihin - tiivistelmä
ENSIMMÄISISTÄ TULOKSIA KUMPULAN KAMPUKSEN LIIKENNEYHTEYSTUTKIMUKSESTA 1.3.-31.6.2009

Tuuli Toivonen & Timo Jaakkola, Helsingin yliopisto, Maantieteen laitos
Tiivistelmä hankkeen tuloksista 31.3.2009 Kaupunkisuunnittelulautakunnalle

Taustaa
Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen tutkimushanke Kumpulan kampus
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostossa on selvittänyt Kumpulan kampusalueen
liikenteellistä sijoittumista sekä siihen liittyviä kehitystarpeita maaliskuun 2009 aikana.
Selvityksen materiaalina on käytetty 1) Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston
henkilökunnan sekä perustutkinto-opiskelijoiden kotiosoiterekisteriä sekä 2) kampuksen
väelle suunnattua nettikyselyä. Hanke käynnistyi 1.3.2009, joten nyt esitettävät tulokset ovat
hankkeen ensimmäisiä.

Perustietoa kampuslaisista (osoiterekisteriin pohjautuen)
Kumpulan kampuksella työskenteli osoiterekisterien perusteella vuoden 2009 alussa n. 6230
henkeä. Heistä n. 540 henkeä työskenteli Ilmatieteen laitoksella, 870 Helsingin yliopistolla ja
n. 4820 oli Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoita. Tämän lisäksi kampuslaisten
määrää nostavat muualla työskentelevät jatko-opiskelijat, vierailevat kurssilaiset sekä
vieraileva henkilökunta.

Kampuslaisista 69% on osoitteen perusteella helsinkiläisiä, 12% espoolaisia (sis. Kauniainen),
7% vantaalaisia ja loput muualta, lähinnä kehyskunnista tulevia. 14% asuu alle 2 km:n
etäisyydellä kampuksesta, 53% 6 km:n säteellä ja 73% 10 km:n säteellä linnuntietä laskien.

Kampuslaisten työmatka (YTVn Reittioppaan perusteella optimoiden)
YTVn Reittioppaan ja osoiterekisterien pohjalta tehdyn analyysin mukaan keskimääräinen
työmatka-aika joukkoliikennevälineillä pääkaupunkiseudulla asuvilla kampuslaisilla on 35
minuuttia, josta kävelyyn kuluu keskimäärin 16 minuuttia (n. 1100m). Vaihtoja kampukselle
pääsemiseksi tarvitaan keskimäärin yksi. Tiedot pohjautuvat YTVn Reittioppaan antamiin
reittisuosituksiin, jotka laskettiin kampuslaisten kotiosoitteista Exactumiin maaliskuisena
arkiaamuna (23.3.2009) siten, että perillä piti olla klo 9.00.

Kampuksen saavutettavuus vaihtelee huomattavasti pääkaupunkiseudun eri osista katsoen,
kuten alla oleva taulukko ja hankkeen verkkosivuilla olevat kartat osoittavat.

Taulukko 1. Joukkoliikenteen matkat kampuslaisten kotoa kampukselle YTV:n Rreittioppaan mukaan.
KUNTA OPTIMOINNISSA

MUKANA (N)
MATKA-AIKA
KESKIMÄÄRIN

VAIHTOJA
KESKIMÄÄRIN

KÄVELYÄ
KESKIMÄÄRIN

Helsinki 4140 29 minuuttia 0,4 15 min
Espoo & Kauniainen 736 55 minuuttia 2 21 min
Vantaa 455 44 minuuttia 1 18 min

Reittioppaan perusteella pelkällä kävelyllä työmatkasta selviää 5% kampuslaisista. Nykyisillä
yhteyksillä metro hyödyttää 10% matkustajista. Bussilla matkustaa jossain työmatkan
vaiheessa kaikkiaan 86% optimoinnissa mukana olleista, ratikalla 15%. Junaa käyttäen
kampukselle saapuisi 11% optimoinnissa mukana olleista eli 631 henkeä.
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Junalla tulevista (N=631) Reittiopas ohjaa:
42 % vaihtamaan Pasilassa bussi 506:een
32 % vaihtamaan Pasilassa bussi 23:een ja siitä edelleen bussiin 70T
17 % vaihtamaan Malmilla bussiin 73
9 % vaihtamaan bussiin Rautatientorilla

Kaikkiaan bussia 506 käyttäisi optimoinnin mukaan 11% kampuslaisista jossakin
työmatkansa vaiheessa. Heistä 47 % (281 kpl) matkaisi kampukselle suoraan 506:lla.
Optimointituloksessa bussin 506 käyttäjistä 44 % (263) on junasta tulleita, mutta valtaosa
junantuomista tosiaan ohjataan muihin yhteyksiin.

Reittioppaan optimoimalla joukkoliikennematkalla valtaosa kampuslaisista (> 4000 henkeä,
80 %) päätyy Kumpulan kampuksen pysäkille Hämeentiellä, 11% Kyläsaarenkadun pysäkille
ja 7% Intiankadun pysäkille.

Näkemyksiä kampuksen liikenneoloista (kyselytutkimukseen perustuen)
Kumpulan kampuksen liikenneratkaisujen kehittämistarpeita kartoitettiin nettilomakkeella
16.–23.3.2009. Kyselystä tiedotettiin sähköpostilistoilla, jotka tavoittivat vähintään 4000
henkeä. Kyselyyn vastasi 784 henkilöä eli 13 % kampuksen koko väestä. Erityisesti
henkilökunnan keskuudessa vastausprosentti oli korkea: Ilmatieteen laitoksella kyselyyn
vastasi 30 % ja Helsingin yliopistolla 29 % kampuksella työskentelevästä henkilöstöstä.
Opiskelijoista kyselyyn vastasi 7 %.

Kampukselle liikkuminen
Valtaosa vastaajista (75 %) kertoi käyvänsä kampuksella vähintään neljänä päivänä viikossa.
Kotoa kampukselle matkattaessa bussi on ylivoimaisesti suosituin kulkuneuvo: 55 %
vastaajista matkustaa bussilla. Jaetulla toisella sijalla ovat pelkkä kävely, auto, juna ja metro
(14 % kullakin kulkuneuvolla matkaavia). Jopa 35 % vastaajista suosii kesällä pyöräilyä tai
kävelyä vaihtoehtoisena kulkuneuvona. Reittiopas-optimointiin verrattuna kyselyyn vastaajat
kävelevät suuremman osan matkastaan.

Kotimatkan lisäksi 71 %:lla vastaajista työ tai opiskelu edellyttää paljon tai jonkin verran
työpäivän aikaista liikkumista kampusalueelta muualle. Keskeisimpiä suuntia ovat keskusta
(54 % kaikista vastaajista), Viikki (24 %), Pasila (21 %) ja Otaniemi (18 %).

Kehitystarpeet kampuksen liikenneoloissa
Vastaajista 79 % piti Kumpulan kampusta hyvin tai melko hyvin saavutettavana yleisesti
liikenneväylien suhteen ja 65% joukkoliikenteen suhteen. Selkeitä kehitystarpeita kuitenkin
nähtiin sekä monivalintatehtävissä, että sanallisissa kommenteissa.

Vastaajia pyydettiin valitsemaan korkeintaan kolme tärkeintä kehityskohdetta 11 vaihtoehdon
joukosta, seuraavin tuloksin:

Kevyen liikenteen väylien parempaa kunnossapitoa tai lisäämistä toivoi 67 % vastaajista.
Osa piti nykyisiä reittejä jopa vaarallisina.
Joukkoliikenteen nousua Kumpulanmäelle piti tärkeänä 38 %, 11 % toivoi erikseen
liikuntaesteisten parempaa huomioimista alueen liikennejärjestelyissä.
Nopeampia (joukkoliikenne)yhteyksiä eri suuntiin peräänkuulutti kaikkiaan 50 %
vastaajista. 32 % vastaajista tunnisti tärkeäksi kehityskohteeksi nimenomaan nopean
yhteyden Pasilan suuntaan, Otaniemen otti esille 12 % vastaajista. Nykyisten linjojen
vuorovälin tihentämistä toivoi 34 % vastaajista.
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Autoilua helpottavia muutoksia liikennejärjestelyihin piti tärkeimpinä 19 %.
Erityisesti pysäköinnin kehittäminen nousi esiin (18 % vastaajista).
Henkilöautoyhteyksien muuta kehittämistä piti tärkeänä vain 4 % vastaajista.

Vapaat kommentit kehittämistarpeista
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.

Lisätietoa hankkeesta, menetelmistä ja tuloksista:
http://blogs.helsinki.fi/liikenneyhteystutkimus-kumpula
tuuli.K.toivonen@helsinki.fi, timo.jaakkola@helsinki.fi


