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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 asemakaavan
hyväksymisestä alkaen 1980-luvulla.

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 2) YTV:n Reittiopas-palvelua yhdessä edellä mainittujen
osoitetietojen kanssa sekä 3) kampuslaisille suunnattua nettikyselyä. Tässä
raporttiversiossa esitellään nettikyselyn tulokset.

Hankkeen tuottamia 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.

Hanketta vetää yliopistonlehtori Tuuli Toivonen. Hankkeessa työskentelee
tutkimusavustajana opinnäytettä tekevä maantieteen opiskelija Timo Jaakkola.
Työryhmään osallistuu asiantuntijana myös suunnittelumaantieteen professori Harry
Schulman sekä Reittiopas-analyysissä KT Matti Lattu.
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Kuva 1. Kumpulan kampusalue ja sen lähiympäristö.

2. Kysely liikennejärjestelyistä kampuslaisille
Kumpulan kampus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostossa –hanke laati
maaliskuussa 2009 nettikyselyn kartoittamaan Kumpulan kampuksella
työskentelevien ja opiskelevien käsityksiä alueen liikenneyhteyksistä sekä niiden
kehittämistarpeista. Kysely toteutettiin suomeksi. Kyselylomake (Liite 1) toteutettiin
käyttämällä Helsingin yliopiston e-lomake-palvelua.

Kyselylomake oli käytössä 16.3.-23.3.2009. Siitä laadittiin kaksi sisällöltään
täsmälleen samanlaista versiota. Toinen versio oli teknisesti kaikille avoin. Toinen
edellytti kirjautumista Helsingin yliopiston tunnuksilla. Ideana oli rajoittaa kysely
nimenomaan kampuksella työskenteleviin. Helsingin yliopistolaisia tiedotettiin
tunnuksin suojatusta lomakkeesta, Ilmatieteen laitoslaisia suojaamattomasta.

Kyselyn tiedotuksessa pyrittiin mahdollisimman suureen tavoittavuuteen, vaikka
kysely toteutettiinkin melko lyhyessä ajassa. Tiedottaminen hoidettiin sähköpostitse
kyselyn käynnistymisen jälkeen. Tiedote lähti Helsingin yliopiston matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan sekä kampuksella toimivien yliopiston laitosten
henkilökuntalistoille ja oppiaineiden opiskelijajärjestöjen sähköpostilistoille. Lisäksi
kyselystä tiedotettiin kirjaston, liikuntakeskuksen ja kasvitieteellisen puutarhan
henkilöstölistoilla. Ilmatieteen laitoksen henkilöstöä tiedotettiin laitoksen tiedottajan
kautta. Taulukko 1 listaa osoitteet, joihin kysely lähetettiin, sekä niiden
saavuttavuuden.
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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 LUKUMÄÄRÄ VIESTIN VÄLITYS
Ilmatieteen laitos Yhteyshenkilön kautta n. 540 Onnistui
Ainejärjestöt (HY)
Kemian opiskelijoiden
ainejärjestö

Ryhmäsähköposti 479 Onnistui

Fysiikan opiskelijoiden
ainejärjestö

Yhteyshenkilön kautta Onnistui

Geologian opiskelijoiden
ainejärjestö

Ryhmäsähköposti 237 Onnistui

Matematiikan
opiskelijoiden
ainejärjestö

Yhteyshenkilön kautta 963 Onnistui

Tietojenkäsittelytieteen
opiskelijat

Ryhmäsähköposti 470 Onnistui

Maantieteen opiskelijat Ryhmäsähköposti 457 Onnistui
Henkilökunta (HY)
Fysiikan laitos Yhteyshenkilön kautta Ei onnistunut
Geologian laitos Ryhmäsähköposti Ei vahvistusta
Kasvitieteellinen
puutarha

Yhteyshenkilön kautta 20 Onnistui

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

Ryhmäsähköposti 260 Onnistui

Tiedekunnan kanslia Ryhmäsähköposti 17 Onnistui
Tietojenkäsittelytieteen
laitos

Ryhmäsähköposti 215 Onnistui

Tähtitieteen laitos Ryhmäsähköposti 51 Onnistui

Yhteensä
Vähintään
4000

14 listaa
vahvistettu

3. Tuloksia: 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. Kyselyvastausten kertyminen kyselyviikolla. Kysely aukesi vastaajille iltapäivällä 16.3. Aikaa
kyselyyn vastaamiseen oli seuraavaan maanantaihin 23.3. saakka. Yksi tiistaiaamuna 24.3. ennen
kyselylomakkeen sulkemista tullut vastaus otettiin kyselyyn mukaan. Tiedottaminen kyselystä alkoi
sähköpostitse maanantai-iltapäivänä 16.3. Osa tiedotusviesteistä  lähetettiin vielä tiistaina 17.3.

Vastaajat edustavat noin 13 % kampuksella opiskelevista ja työskentelevistä
henkilöistä. Kaikkiaan kampuslasia oli alkuvuonna 2009 reilut 6200 henkeä
opiskelija- ja henkilökuntarekisterin mukaan, kun lasketaan Ilmatieteen laitoksen ja
Helsingin yliopiston henkilökunta sekä Helsingin 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) VASTAAJISTA (%) % TAUSTARYHMÄSTÄÄN
Helsingin yliopiston
henkilökuntaa

254 32 % 29 %

Ilmatieteen laitoksen
henkilökuntaa

162 21 % 30 %

Opiskelijoita 355 (4 %) 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
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Kuva 3. Vastaajien kotipostinumerot (Kysymys 3). Kyselyyn vastanneiden kotiosoitteiden
maantieteellinen jakauma. Kampuksen sijainti on merkitty sinisellä neliöllä. Pohjakartta
Maanmittauslaitos (351/MML09).

4. Tuloksia: Kumpulan kampuksen liikennejärjestelyt
4.1 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 kuitenkin vuodenaikaisuuden ja sään vaikutus, jotka
tulivat esiin vielä paremmin kysymyksessä 6. Vastaajista 35 % kertoi kävelevänsä ja
pyöräilevänsä sulan maan aikana koko matkan tai tavallista suuremman osan
matkastaan (kysymys 6).

Matka kotiin kertoo vain osan liikkumistarpeesta Kumpulan kampukselle, sillä
monilla työ ja opiskelu edellyttävät siirtymistä paikasta toiseen myös päivän aikana.
Näitä liikkumistarpeita selvitettiin kysymyksessä 7. Kaikkiaan 71 %:lla vastaajista työ
tai opiskelu edellyttää paljon tai jonkin verran työpäivän aikaista liikkumista
kampusalueelta muualle (Kuva 5 ja Kuva 6).

Keskeisimpiä suuntia ovat keskusta (54 % kaikista vastaajista), Viikki (24 %), Pasila
(21 %) ja Otaniemi (18 %). Yhteensä kampukselta länteen päin (Pasila, Otaniemi,
Meilahti) matkustaa noin 47 % kyselyyn vastanneista.
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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).
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Kuva 6. Kumpulan kampuksella opiskelevien ja työskentelevien liikkumissuunnat työpäivän aikana
kyselyyn vastaajien osalta.
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4.2 Kumpulan kampuksen yleinen saavutettavuus (kysymys 9-12)
Vastaajista 79 % piti Kumpulan kampusta hyvin tai melko hyvin saavutettavana
yleisesti liikenneväylien suhteen ja 65 % joukkoliikenteen suhteen (Kuva 7).
Huonoksi tai melko huonoksi yleisiä liikenneyhteyksiä moitti 5 % ja
joukkoliikenneyhteyksiä 9 % vastaajista. Selkeitä kehitystarpeita nähtiin niidenkin
vastaajien monivalintavastauksissa ja kipakoissakin sanallisissa kommenteissa, jotka
pitivät yhteyksiä nykyisellään vähintäänkin kohtalaisina.

1
4

25

42
37

3
6

35
37

27

0

10

20

30

40

50

Huonosti Melko
huonosti

Kohtalaisesti Melko hyvin Hyvin

%

Kuva 7. Vastaukset kysymyksiin 9 ja 10: Miten Kumpulan kampus on saavutettavissa ajatellen a)
liikenneväyliä yleensä b) joukkoliikennettä                .
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Kuva 8. Vastaajat, joiden mielestä Kumpulan kampus on saavutettavissa hyvin tai melko hyvin
ajatellen liikenneväyliä yleisesti  (Kysymys 9). Pohjakartta Maanmittauslaitos (351/MML09).
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Kuva 9. Vastaajat, joiden mielestä Kumpulan kampus on saavutettavissa huonosti tai melko huonosti
ajatellen liikenneväyliä yleisesti  (Kysymys 9). Pohjakartta Maanmittauslaitos (351/MML09).

Vastaajista ainoastaan 5 % oli sitä mieltä, että kampusalue on saavutettavissa huonosti
tai melko huonosti ajatelleen liikenneväyliä yleisesti. Radanvarrella asuvat vastaajat
olivat hieman muita useammin sitä mieltä, että Kumpula on heikosti saavutettavissa.
Hieman yllättäen kampukselta noin kahden kilometrin etäisyydellä asuvat vastasivat
myös varsin usein, että Kumpulan kampus on heikosti saavutettavissa. Näitä tuloksia
tulkitessa on hyvä muistaa se, että kotimatkan lisäksi ihmisillä on tarve liikkua
kampukselle myös muulloin, kuten kysymys 7 osoittaa.

Kysymyksessä 10 vastaajia pyydettiin arvioimaan Kumpulan kampuksen
saavutettavuutta ajatellen joukkoliikennettä. Vastaajien sijoittuminen painottuu
samalle alueelle kuin kysymyksessä 9. Suurin osa vastaajista pitää Kumpulan
saavutettavuutta kohtalaisena tai hyvänä (Kuva 7; Kuva 10).  Yhteensä 9 % vastaajista
on sitä mieltä, että kampusalue on joukkoliikennevälineillä saavutettavissa huonosti
tai melko huonosti.
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Kuva 10. Vastaajat, joiden mielestä Kumpulan kampus on joukkoliikenteellä hyvin tai melko hyvin
saavutettavissa  (Kysymys 10). Pohjakartta Maanmittauslaitos (351/MML09).
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Kuva 11. Vastaajat, joiden mielestä Kumpulan kampus on joukkoliikenteellä melko huonosti tai
huonosti saavutettavissa (Kysymys 10). Pohjakartta Maanmittauslaitos (351/MML09).
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Kysymyksessä 11 vastaajia pyydettiin arvioimaan onko kampuksen sijainti
vaikuttanut asumisvalintoihin (Kuva 12). Hiukan yli puolet vastaajista oli sitä mieltä,
ettei sijainnilla ole ollut merkitystä.  Vajaa puolet vastaajista ilmoitti, että kampuksen
sijainnilla on ollut ainakin jonkin verran vaikutusta asuinpaikan valintaa.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %
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Kuva 12. Vastaajat kysymykseen 11: onko kampuksen sijainti vaikuttanut asumisvalintoihisi?

Kysymyksessä 12 vastaajia pyydettiin arvioimaan kampuksen sijainnin ja
liikenneyhteyksien vaikutusta kurssimahdollisuuksiin ja etätyöpäivien määrään.  25 %
vastaajista 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
13).

Opiskelijoista 21 % arveli kampuksen sijainnin ja liikenneyhteyksien heikentävän
kurssien valintamahdollisuuksia jonkin verran tai reilusti. Toisaalta, 10 % arveli niillä
olevan lisäävää vaikutusta (Kuva 14). Tässäkin valtaosa arveli, ettei kampuksen
sijainnilla ole vaikutusta kurssien valintamahdollisuuksiin.
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Kuva 13. Vastaus kysymykseen 12: Vaikuttaako kampuksen sijainti ja liikenneyhteydet
etätyöpäiviesi määrään?20 % vastaajista jätti vastaamatta tähän kysymykseen.
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Kuva 14. Vastaus kysymykseen 12: Vaikuttaako kampuksen sijainti ja liikenneyhteydet
kurssimahdollisuuksiisi?

4.3 Tärkeimmät kehityskohteet (kysymys 8)
Vastaajia pyydettiin valitsemaan korkeintaan kolme tärkeintä kehityskohdetta
Kumpulan kampuksen liikennejärjestelyissä 11 ennalta annetun vaihtoehdon joukosta.
Kaikki lomakkeessa mainitut kehityskohteet saivat kannatusta, mutta joukosta nousi esiin
selviä kehitysprioriteetteja (Taulukko 4):

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 3) 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 asiana.

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.

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

5. Tuloksia: Vapaa sana alueen liikennejärjestelyistä
Kysely tuotti paljon sanallisia kommentteja alueen liikennejärjestelyistä. Kaikkiaan
416 henkeä eli 53 % 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.

Kommenteista 58 % on Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen henkilökunnan
kirjoittamia ja 40 % opiskelijoiden kommentteja (Taulukko 5). Henkilökunnan
aktiivisuus näkyy, sillä esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen koko henkilökunnasta 20 %
on kyselyn kautta kirjoittanut omin sanoin näkemyksiään kampuksen liikenneolojen
kehittämisestä. Sanallisia vastauksia kertyi suunnilleen samalla maantieteellisellä
jakaumalla kuin kyselyvastauksia yleensäkin (vrt. Kuva 3 ja Kuva 15).

Taulukko 5. Sanallisia kommentteja kirjoittaneiden määrä ja osuus kaikista vastaajista sekä omasta
viiteryhmästään.

Taustaryhmä
Kommentteja
omin sanoin

Kommentteja
kirjoitaneista % % Taustaryhmästä

Helsingin yliopiston
henkilökunta 135 32 % 15 %
Ilmatieteen laitoksen
henkilökunta 109 26 % 20 %
Opiskelijoita 167 40 % 3 %
Muita 5 1 %
Yhteensä 416 100% 7 %



15

5 Km

Kysymykseen 13 vastaajat

31

15
3

Kuva 15. Sanallisia kommentteja kirjoittaneiden kotipostinumerot. Kaikkien kyselyyn vastanneiden
kotipostinumeroalueet on korostettu vaaleanpunaisella. Pohjakartta Maanmittauslaitos (351/MML09).

5.1 Yleiskatsaus sanallisiin kommentteihin
Kirjoitukset voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin; mielipiteisiin yksittäisistä
kehityskohteista ja yleisempiin liikenneyhteyksien parannusehdotuksiin.  Suorissa
mielipiteissä otettiin varsin voimakkaasti kantaa yksittäisiin kehityskohteisiin.
Kommentit olivat usein lyhyitä ja napakoita.

”Talvella kävelytiet ovat hengenvaarallisen liukkaat tultaessa mistä
suunnasta tahansa Kumpulan kampuksen mäelle.”

”Joukkoliikenneyhteys Pasilan suuntaan Kumpulanpuiston läpi
rakennettava. Pasilan ja Kalasataman välinen raideyhteys rakennettava
mahdollisimman pian.”

”Suunniteltu joukkoliikennekatu tuntuu mielestäni todella huonolta ja
jopa hieman harkitsemattomalta ratkaisulta”

”Ei katua Kumpulan kartanon laakson poikki!”

”Bussi numero 71 on tiheästä vuorovälistä huolimatta lähes aina täynnä.”

”Eskalaattori mäelle!”

”Pysäköinti on kaaosta”
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Toisessa tavallisessa kirjoitustyypissä tehtiin yleisempiä parannusehdotuksia
Kumpulan kampuksen liikenneratkaisuiksi joukkoliikenteestä polkupyöräilyn
helpottamiseen. Kirjoitusten pituus vaihteli, mutta monet vastaajat käyttivät hyvinkin
paljon aikaa ajatustensa esittelyyn ja perusteluun.

”Kiireellisintä on kevyen liikenteen väylien kunnossapidon parantaminen
ja lisääminen. Nykyisin ainoataan pohjoisen suunnasta tulee talvella
kunnossa pidettyjä väyliä. Kävelytie kampukselta Kustaa Vaasan tien
bussipysäkeille on talvella hengenvaarallinen. Itsellenikin tulee yleensä
joka talvi pari sairaslomapäivää liukastumisien takia. Portaat tulee
rakentaa koko matkalle, ja niiden hiekoitus tulee saada kaupungin
vastuulle. Samoin pysäkiltä Exactumille kulkeva epävirallinen tie tulee
korvata talvikunnossa pidetyillä portailla. Kiireellistä on myös jatkaa
Pietari Kalmin katua pyörätienä alas Kumpulan laaksoon. Tätä kautta
mäelle pääsisi pyörällä Pasilan suunnasta. Nykyisin ainoa reitti Pasilan
suunnasta on metsäpolkuja pitkin.  Toiseksi kiireellisintä olisi saada
nopea yhteys kampuksen ja Pasilan aseman välille. Nykyisin sadat, ellei
tuhannet, kävelevät joka päivä tämän välin. Tätä yhteyttä ei kuitenkaan
missään nimessä saa toteuttaa puiston läpi kulkevan bussikadun avulla.
Paras nopean aikavälin ratkaisu olisi raitiovaunulinja Arabiasta
Sturenkadun ja Mäkelänkadun kautta Pasilaan nykyisiä raiteita pitkin.
Toisin kuin puiston läpi kulkeva bussi, tämä linja hyödyttäisi myös
Mäkelänkadun asukkaita. Nykyisillä julkisen liikenteen reiteillä ei
esimerkiksi Mäkelänrinteen uimahallilta pääse Kumpulaan ilman bussin
vaihtoa Sörnäisissä, mutta tällä uudella linjalla se onnistuisi. Jos tämä
linja perustettaisiin, voisi linjan 8 päättärin siirtää takaisin Paavalin
kirkolle. Paras pitkän aikavälin ratkaisu on raitiovaunulinja
Kalasatamasta Pasilaan junaradan pohjaa pitkin.  Mitä reittiä Pasilan ja
Kumpulan välinen linja sitten kulkeekaan, oleellisinta on vuoroväli, ei
niinkään matkan kesto. Syy siihen, miksi niin harva käyttää tiedelinjaa
välillä Pasila - Kumpula, on varmasti pitkä vuoroväli. Näin on etenkin sen
takia, että 506 on usein reilusti aikataulusta myöhässä. Tällä välillä alle
10 min. välein kulkevan 'sukkulan' matkustajamäärät olisivat varmasti
ihan eri luokaa.  Bussien nouseminen mäelle on oleellista, etenkin
liikuntarajoitteisten kannalta. Nykyiset liikenneyhteydet sortavat
vammaisten perustuslaillista oikeutta koulutukseen. Nopean aikavälin
ratkaisu olisi se, että 55 ja 506 kiertäisivät mäen kautta nykyisiä katuja
pitkin. Lämmitys pitäisi tietenkin rakentaa. Pitkällä aikavälillä yksi
vaihtoehto olisi Pietari Kalmin kadun jatkaminen Jyrängöntielle,
Kumpulan kartanon itäpuolelle. Tätä katua pitkin voisi kulkea bussilinja
mäen päältä Pasilaan Sturenkadun ja Mäkelänkadun kautta. Tämä linja
korvaisi samaa väliä aiemmin kulkeneen raitiovaunulinjan. Tässä
mainittu joukkoliikennekatu ei halkaisisi puistoa, vaan ainoastaan
leikkaisi siitä vähän reunasta. Niinpä siitä olisi paljon vähemmän haittaa,
kuin nykyisen suunnitelman mukaisesta kadusta.  Länsimetron myötä
yhteys Otaniemen suuntaan tulee niin hyväksi, että sitä ei voi enää juuri
parantaa. Siispä yhteyttä Arabiasta ja Kumpulasta Otaniemeen ei voi
käyttää (teko)syynä kadun rakentamiselle puiston läpi.  ”
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5.2 Kannanottoja puolesta ja vastaan
Luokittelimme sanalliset kommentit niiden käsittelemien teemojen mukaisesti.
Suoriksi kannanotoiksi (Taulukko 6) laskimme vain sellaiset, joissa yksiselitteisesti
otettiin kantaa jonkin asian puolesta tai sitä vastaan. Rivien välissä ilmaistuja viestejä
emme laskeneet, mutta kaikki 416 tekstiä lukemalla syntyi hyvä kuva kommenttien
yleisimmistä painotuksista.

Useat vastaajat kirjoittivat alueen liikennejärjestelyistä ottamatta suoraan kantaa
yksittäisiin kohteisiin. Joukkoliikenneyhteyksien toimivuutta kommentoitiin 120
kirjoituksessa eli 15 % kyselyyn vastanneista kirjoitti aiheesta. Heistä valtaosa (76) oli
sitä mieltä, etteivät Kumpulan kampuksen joukkoliikenneyhteydet ole nykyisellään
tarpeeksi kattavia. Toisaalta kymmenet vastaajat kirjoittivat yhteyksien olevan hyvät
ja riittävät. Tavallisin kritiikin aihe oli poikittaisliikenteen järjestelyt kampukselle.
Yhteyksiä keskustaan pidettiin sanallisissa kommenteissa pääosin hyvinä.

Yksityiskohtaisemmissa kommenteissa otettiin kaikkein useimmin kantaa kevyen
liikenteen väyliin ja niiden ylläpitoon.  Väylien kunnossapidon kuvailussa ei sanoja
säästelty ja monet pitivät joitakin mäen kevyen liikenteen väyliä jopa
hengenvaarallisina. Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien pysäkeiltä toivottiin parempaa
ja paremmin ylläpidettyä kevyen liikenteen väylää kampusalueelle. Kasvitieteellisen
puutarhan suuntaan Dynamicumin kulmalta kulkevaa epävirallista reittiä vaadittiin
kunnostettavaksi pikaisella aikataululla. Myös kasvitieteellisen puutarhan ja
pysäkkien ja parkkipaikkojen välisiä kulkuyhteyksiä toivottiin selkeytettäviksi ja
paremmin opastetuiksi.

Kaikkiaan 153 vastaajaa otti suoraan kantaa suunniteltuun Pietari Kalmin kadun
rakentamiseen. Sen rakentamista vastusti suorin sanoin 123 vastaajaa ja kannatti 30
vastaajaa. Kadun rakentamisen vastustuksen syynä oli yleisimmin se, ettei sitä pidetty
riittävänä ratkaisuna poikittaisliikenteen ongelmiin ja siksi se koettiin ylimitoitetuksi
ratkaisuksi. Samanaikaisesti surtiin Kumpulanlaakson puiston pirstoutumista ja
kannettiin huolta liikenteen lisääntymisestä ja hiljaisen alueen menetyksestä.
Valtaosassa katua vastustavissa kommenteissa tunnustettiin kuitenkin tarve kehittää
yhteyksiä länteen. Ratkaisuksi tarjottiin mm. raitiovaunuyhteyttä Kumpulanlaakson
halki, pikayhteyttä Pasilasta mäelle esimerkiksi pikkubussilla, ratikkayhteyttä
Sturenkadun kautta ja olemassa olevien linjojen vuorovälin tihentämistä,
ennakoitavuuden lisäämistä sekä pysäkkien karsimista.

Sanallisissa kommenteissa joukkoliikenteen nousu Kumpulan mäelle herätti yhtä
paljon suoraa vastustusta ja kannatusta, joskin monet kannattajista olivat ilmaisseet
kantansa jo aiemmin. Monivalintatehtävässä 8 kaikkiaan 38 % kyselyn vastaajista oli
toivonut joukkoliikenteen nousua mäelle.  Monet joukkoliikenteen nousua sanallisesti
puoltaneet toivoivat joukkoliikenneyhteyden rakentuvan olemassa olevia reittien
varaan ja tiheällä vuorovälillä. Myös jonkin keskustasta tulevan bussin (esim. 55)
nousua mäelle toivottiin monissa kommenteissa. Joukkoliikenteen nousua mäelle
toisaalta vastustettiin tarpeettomana, katujen lämmityksen vuoksi kalliina ja
pysäköintioloja heikentävänä.
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Taulukko 6. Sanallisia kommentteja kirjoittaneiden yleisimmät kannanotot

5.3 Muut konkreettiset parannusehdotukset
Sanallisissa kommenteissa 126 henkilöä esitti kaikkiaan 37 uudenlaista
parannusehdotusta kampuksen liikennejärjestelyihin. Vastaukset vaihtelivat varsin
humoristisista ehdotuksista kokonaisvaltaisiin joukkoliikennejärjestelmän
kehittämisideoihin.  Yleisimmät parannusehdotukset liittyivät joukkoliikenteen
kehittämiseen ja kevyen liikenteen sujuvoittamiseen kampuksen lähiympäristössä
(Kuva 16). Kommenteissa nousi esiin viisi keskeistä parannusehdotusta:

Kevyen liikenteen silta tai alikulku Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien
pysäkeiltä.
Kevyen liikenteen väylä Dynamicumin takaa Pasilan suuntaan.
Nykyisten bussilinjojen tiheämpi vuoroväli ja ennustettavuus, sekä linjoille
sujuvampi porrastus.
Raitiovaunuyhteys Pasilasta Kumpulaan ja raitiovaunulinjaston ulottaminen
Kumpulan kampukselle esimerkiksi vanhaa satamarataa hyödyntäen.
506 tai 55 nousu Kumpulan mäelle.

Näiden lisäksi vastauksissa kirjoitettiin Pasilan liikenneolojen kehittämistarpeista ja
Pasila-Kumpula –pikkubussista, metrolinjaston ulottamisesta Kumpulaan, Jokeri-
linjan jakamista kahteen osaan, missä toinen reitti kulkisi Kumpulan kautta Pasilaan ja
Meilahteen, sekä uusista katuvaihtoehdoista linjalle 506. Myös polkupyöräilyn
kehittäminen sai mielenkiintoisia ratkaisuvaihtoehtoja, mistä esimerkkeinä
vuokrapolkupyörien hankinta kampukselle ja Pasilaan, polkupyörien
säilytyspaikkojen rakentaminen Pasilan asemalle, ja suihkumahdollisuus kampukselle.
Edellisten lisäksi polkupyörien ilmaisen kuljetuksen puolesta metrossa ja junassa
kirjoitettiin kommentteja. Merkittävimpinä autoilua parantavana keinona pidettiin
pysäköinnin kehittämistä ja alueelle toivottiin esimerkiksi pysäköintitaloa. Toisaalta,
monessa kommentissa nimenomaan torjuttiin autoilun helpottamiseen liittyvät toimet.

KANNANOTON AIHE
KOMENTTEJA
PUOLESTA

KOMENTTEJA
VASTAAN

KAIKISTA
VASTAAJISTA
(%)

Pietari Kalmin kadun rakentaminen 30 123 20
Kevyen liikenteen väylien kunnossapidon
parantaminen 124 - 16
Joukkoliikenteen nousu Kumpulan mäelle 60 55 15
Nopea yhteys Pasilaan 92 - 12
Kevyenliikenteen väylien lisääminen 97 - 12
Nykyisten joukkoliikennelinjojen tiheämpi
vuoroväli 81 - 10
Nopea yhteys Otaniemen suuntaan 18 - 2
Pysäköinnin kehittäminen 18 2 3
Liikuntarajoitteisten parempi huomioiminen
liikennejärjestelyissä 16 - 2
Nopea yhteys Viikin/Arabian suuntaan 15 - 2
Nopea yhteys Kalasatamaan 12 - 2
Henkilöautoyhteyksien kehittäminen 5 7 2
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Sujuvat kevyen liikenteen
väylät Pasilan suuntaan

Raitiovaunuyhteys Pasilasta Kumpulaan ja
raitiovaunulinjaston ulottaminen Kumpulan kampukselle.

Nykyisten linjojen tiheämpi vuoroväli ja
ennustettavuus, sekä linjoille sujuvampi porrastus.

Silta tai alikulku Kustaa Vaasan
tien ja Hämeentien pysäkeiltä,
sekä kunnossapidon kehittäminen

506 tai 55 nousu Kumpulan mäelle
nykyisiä teitä pitkin.
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Sujuva yhteys Pasilan suuntaan

Kuva 16. Sanallisissa kommenteissa yleisimmin esiintyneet kampuksen liikenneolojen konkreettiset
parannusehdotukset.

6. Lopuksi

Kysely osoitti selkeitä ja yhteisesti tunnistettuja kehitystarpeita Kumpulan kampuksen
liikenneoloissa. Toisaalta se osoitti erilaisten näkemysten kirjon keskustelun alla
oleviin käytännön parannusratkaisuihin. Kyselyn toteutusajankohta varmasti vaikutti
tuloksiin jonkin verran. Esimerkiksi maaliskuun sääolosuhteilla on ollut vaikutusta
kevyen liikenteen väylien kunnossapidon saamaan runsaaseen kritiikkiin. Toisaalta
Pietari Kalmin kadun rakentamiseen liittyvä julkinen keskustelu nosti aiheen esille
vahvasti myös kyselyssä ja sen sanallisissa kommenteissa.

Kyselyssä ei kysytty yksittäisistä reiteistä tai reittivaihtoehdoista, mutta ne nousivat
esille etenkin sanallisissa kommenteissa. Kampuslaisia puhuttivat ainoat
poikittaissuuntaiset bussilinjat 506 ja 52, joiden reitit ja aikataulut koettiin eri tavoin
heikoiksi.

Kyselyn perusteella näyttää kokonaisuudessaan siltä, että kampuksen
liikennejärjestelyt vaativat kehittämistä ja paine kehittämiselle on suuri. Suunnittelulta
toivotaan hyvinkin nopeita, mutta toisaalta harkittuja ratkaisuja. Koko kyselyn
perusteella selvästi tarpeellisimpia kehityskohteita ovat 1) kevyen liikenteen väylien
kehittäminen eri suunnilla, 2) joukkoliikenteen nousu mäelle tai vähintäänkin
paremmat yhteydet pysäkeille 3) poikittaisyhteyksien parantaminen
kokonaisvaltaisesti. Vahvojen mielipiteiden lisäksi kampukselta tuntuu löytyvän intoa
ja ideoita hyvien ratkaisujen etsimiseen.


