
Kumpulassa matKa-aiKaillaan
Maantieteilijät laskivat aikaetäisyydet kampukselleen neljällä eri kulkumuodolla.

MATKA-AIKA KUMPULAN KAMPUKSELLE HENKILÖAUTOLLA
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antti kivimäki | KARTAT metropaccess-tutkimushanke

utolla, bussilla vai pyörällä? 
Nopeimman välineen valinta 
työmatkalle voi tuntua mo-
nimutkaiselta tieteeltä. Sitä 
se onkin. Kumpulan kam-
puksen maantieteilijät ovat 

luoneet laskentamalleja pääkaupunkiseudun 
aikaetäisyyksille eri kulkuvälineillä.  

Tämän aukeaman kartoissa matkataan 
Kumpulan kampukselle. Tutkijat voivat kui-
tenkin komentaa tietokoneet luomaan muuta-
massa sekunnissa vastaavat kartat mille tahan-
sa pääkaupunkiseudun pisteelle.

Kumpulan laskentasavottaa varten tutkijat 
jakoivat pääkaupunkiseudun 7 000 tilastoruu-
tuun. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
matka-ajat saatiin HSL:n Reittioppaan avoi-
mesta datasta. Autojen todellinen matkanope-
us eri kaduilla on peräisin HSL:n ja Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston mittausaineis-
toista.

— Lisäksi autoilijoiden matka-ajoissa on 
huomioitu kävelymatka autolle ja parkkipai-
kan etsimiseen kuluva aika. Kyseessä on mui-
hin pysäköintiselvityksiin perustuva keskiarvo, 
joten parkkipaikkapulasta kärsivällä Kumpu-
lanmäellä autojen matka-ajat ovat alakanttiin, 
tohtorikoulutettava Maria Salonen kertoo. 

Kaupungin palvelujen saavutettavuutta on 
perinteisesti tutkittu lähinnä autoilevan kau-
punkilaisen näkökulmasta. Aikaetäisyys kotoa 
kirjastoon on ollut omassa autossa istuttu aika. 

— Kun mukaan saatiin muut liikkumismuo-
dot, saavutettavuuden alueellinen vaihtelu 
näyttää kartallakin erilaiselta, geoinformatii-
kan yliopistonlehtori Tuuli Toivonen sanoo.

Tutkimustieto saavutettavuudesta ohjaa — 
tai ainakin sen pitäisi ohjata — kaupunkisuun-
nittelua ja palveluiden sijoittelua.

kaupunkipYÖrät nopeuttaisivat | 
Lisäksi tutkijat loivat yhden fiktiivisen mal-
lin. Graduntekijä Sakari Jäppinen selvitti, 
miten saavutettavuus muuttuisi, mikäli Hel-
singissä olisi käytössä laaja kaupunkipyörä-
järjestelmä. 

— Pasilan asemalta pääsisi Kumpulan kam-
pukselle seitsemässä minuutissa, kun nyt julki-
silla matka kestää ruuhkineen ja odotusaikoi-
neen parisenkymmentä minuuttia, Jäppinen 
kertoo. 

Hän harmittelee, että päättäjät yhdistävät 
kaupunkipyörät vapaa-ajan liikkumiseen ja 
turismiin eivätkä näe niitä todellisena osana 
joukkoliikennejärjestelmää. 

— Kaupunkipyöriä pitäisi arvioida samoin 
kriteerein kuin perinteisiä joukkoliikennein-
vestointeja: muuttaa säästetyn ajan arvo rahak-
si ja verrata sitä kustannuksiin. 
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NäIN LUET KArTTOjA

  Kartoissa kuvataan matka-aikaa Kumpulan  
kampukselle eri välineillä.

  Väriskaala syvänpunaisesta (0 min) syvänsiniseen  
(60 min) on kaikissa kartoissa sama.

  Karttoihin on merkitty pisteinä myös muut  
pääkaupunkiseudun yliopistokampukset ja ilmoitettu  
matka-aika Kumpulaan kyseisellä kulkuvälineellä. 

hTTp://blogs.helsinKi.fi/AccessibiliTy

Lahden motaria  
pitkin kiitää nopeasti 

pitkälle koilliseen. 
Samassa ajassa etelässä 

matka takkuaa viimeistään 
Kaisaniemessä. 

Etenkin Espoon ja  
Länsi-Vantaan radanvarsista 

matka nopeutuisi, jos  
Pasilan asemalta voisi 
fillaroida 7 minuutissa 

Kumpulan kampukselle. 

Lyhyillä matkoilla
pyörä on nopein 

kulkumuoto. Sillä pääsee 
tasaisesti joka suuntaan. 
Liki ainoan havaittavan 
maaesteen muodostaa 

päärata. 
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”Palvelujen
saavutettavuutta 
on perinteisesti 
tutkittu autoilijan 
näkökulmasta.

MATKA-AIKA KAMPUKSELLE PYÖräILLEN

16 17Y L I O P I S T O L A I N E N  2 | 1 2Y L I O P I S T O L A I N E N  1 | 1 2

0 km 5 10

N

KUMPULAN KAMPUS

11 min

27 min 19 min

20 min 17 min

0 km 5 10

N

KUMPULAN KAMPUS

15 min

41 min 21 min

22 min 21 min

Bussi kuljettaa  
tehokkaasti etelään ja 

koilliseen. Meilahti  
ja Ruskeasuo jäävät  

Keskuspuiston katveeseen. 
Espooseen matka käy  

todella hitaasti.  
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MATKA-AIKA KAMPUKSELLE jOUKKOLIIKENNEVäLINEILLä

MATKA-AIKA KAMPUKSELLE jOUKKOLIIKENNETTä jA KAUPUNKIPYÖrIä KäYTTäEN


