
Atlas ry:n opiskelijoille suunnattu
kampuskysely

• Kampuskyselyyn vastasi 99 opiskelijaa 177:stä

• Kaikki kyselyn kohdat olivat vapaaehtoisia

• Vastausten määrä monivalintakysymyksissä vaihteli 90-99 kappaleen 
välillä
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Kuinka hyvin koet saaneesi yliopistolta tietoa käynnissä olevasta
keskustakampushankkeesta?
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Onko yliopiston viestintä ollut mielestäsi tarpeeksi läpinäkyvää ja selkeää 
hankesuunnittelun aikana?
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Koetko, että sinulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa 
keskustakampushankkeeseen?
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Kuinka tärkeäksi koet yliopiston vapaakappalekirjaston asiallisen 
säilyttämisen ja yhdenvertaisen tavoitettavuuden? 
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Kirjastotilat

Ruokalat

Erikoistilat kuten laboratoriot

Kilta- ja ainejärjestötilat

Tenttitilat

Vapaat tietokonetilat

Itsenäiset opiskelutilat

Luentosalit/opetustilat

Mitä tiloja koskevia asioita yliopiston tulee ottaa huomioon keskustakampuksen 
suunnittelussa? (Voit valita kaikki asiat mitkä haluat)

• Näiden lisäksi ”muut”-osioon oli vastattu ryhmätyöskentelytilat, aulatilat, 
parkkipaikat/pyörän säilytys, ulkonaopiskelutilat/puistot ja yleinen viihtyvyys
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Kuinka hyvin koet että keskustakampusta suunniteltaessa on huomioitu 
luonnontieteellisen tiedekunnan tutkimuksen tarpeet?
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Koetko tärkeäksi että maantieteen tutkimus ja opetustoiminta ovat samalla 
kampuksella?
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Kuinka tärkeäksi koet yliopiston ja sen kampusten poikkitieteellisyyden? 
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Kuinka tärkeää sinulle on mahdollisuus asua lähellä omaa kampustasi?
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En osaa sanoa

Raksila

Kontinkangas

Linnanmaa

Mikä on mielestäsi paras sijainti tulevaisuuden kampukselle?
(Voit valita tässä kaikki mieluisat)

• ”Muu”-vastausvaihtoehdoissa oli tuotu esille, että uuden kampuksen tulisi 
mahduttaa Linnanmaan kampuksen tilat ja pystyä toimimaan yhteiskampuksena
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Olisitko valmis siirtymään keskustaan, Raksilaan? 



Vapaan sanan osio

• Sanallisia vastauksia kyselyyn annettiin 31 kpl

• Lähes kaikki vastaajista kritisoivat joko hankkeen tarkoitusta, sen 
toteutustapaa, hyödyllisyyttä tai kaikkia edellä mainittuja – vain yksi 
vastaaja puolsi kampussuunitelmaa sellaisenaan

• Noin puolet vastauksista peräänkuuluttavat nykyistä poikkitieteellistä 
kampusta Oulun yliopiston suurimpana yksittäisenä 
vetovoimatekijänä ja ovat huolissaan kahden kampuksen seurauksista 
opiskelijayhteisölle



• Niin ikään noin puolet ovat kokeneet hankkeen viestinnän, sekä 
osallistavuuden riittämättömäksi tai jopa harhaanjohtavaksi – 2021 
lokakuussa lähetetty kysely ei antanut mahdollisuutta ilmaista kriittistä 
mielipidettä kampushankkeen toteutukseen ja kyselyn kohdat eivät 
koskeneet lainkaan opiskeluun liittyviin teemoihin, kuten etäopetukseen ja 
opiskelutiloihin 

• Suunnitelma lisätä etäopetusta osana uuden kampuksen tiiviimpää 
tilaratkaisua herättää joissakin vastaajissa kysymyksiä – etäopetuksen 
toteutukseen ei ole esitetty selvää suunnitelmaa ja useiden tutkimusten 
mukaan laajan etäopetuksen haitat ylittävät sen hyödyt perinteisiin 
opetustapoihin verrattuna

Vapaan sanan osio



• Maantieteen koulutusohjelmassa sivuaineilla on suuri rooli ja useat 
vastaajista ovat huolissaan muuton yhteydessä mahdollisten 
maantieteelle tärkeiden sivuainemahdollisuuksien supistuminen

• Toisaalta vastaajat ovat huolissaan jäljelle jäävien sivuaineiden 
opiskelun sujuvuudesta, kun kampus on hajautettu useampaan 
toimipisteeseen

Vapaan sanan osio


