
Minulla on koko Statistikan puolesta suuri 
ilo ja kunnia ilmoittaa OUTPUT-tilas-

tokolumnin ensimmäinen numeron julkai-
susta!  Kolumnin tarkoituksena on selvittää 
erilaisia opiskelijaelämään liittyviä mysteerejä 
ja myyttejä numeroiden ja rautaisen päätte-
lyn avulla – välttämätön huumoriarvo tietysti 
säilyttäen. Toiveenamme on, että tästä syntyy 
uusi arvokas Indeksi-perinne, jota myös tulevat 
nörttisukupolvet muistavat ylläpitää. Pitem-
mittä puheitta siirrytään itse asiaan.

MACCIAVELLIN JONO – 
”PILOTTITUTKIMUS”

”Ei se voi olla noin pitkäääh...” Tämän tapaisia 
huokauksia on tavallista kuulla Educariumin 
aulassa. Onhan nimittäin ruoka-aika ja Mac-
ciavellin jono jälleen legendaarisen mittava. 
Macciavellin jono on jokapäiväisen keskuste-
lun aiheena niin suosittu, että OUTPUTin 
ensimmäinen tutkimuskohde syntyi kuin it-
sestään. Tässä kohtaa haluan korostaa, että 
tutkimuksen tarkoituksena ei missään nimes-
sä ole Macciavellin mustamaalaaminen vaan 
ravintola valittiin kohteeksi juuri sen suuren 
suosion johdosta.
 
Aihe on todella herättänyt tunteita, sillä jono-
tuskyselyn oltua netissä vain 5 päivää, oli vas-
tauksia tullut jo 80 kappaletta. Hienoa ihmiset! 
Dataa ei ole vielä kuitenkaan ehtinyt kertyä 
tarpeeksi todella tyhjentävää analyysia varten, 
joten valitettavasti tässä lehdessä julkaistaan 
vain pilotti-tutkimus. Lopullinen selvitys näh-
dään seuraavassa lehdessä.

Viikon 10 aikana jono ei ole aineiston perus-
teella missään vaiheessa yltänyt vahtimestarin 
pöydälle asti, mutta osa ilmoitetuista jonotus-
ajoista ovat silti varsin mittavia. Aineistosta 
lasketuista jonotusajoista lähes 10% ovat 25 mi-
nuutin mittaisia tai jopa sitä suurempia. Jopa 
30% ajoista on suurempia tai yhtäsuuria kuin 
15 minuuttia. Pisimmät jonot esiintyvät odo-

OUTPUTmelkein tiedettä

”Tätä reittiä jonotus kestää vaivaiset 9 minuuttia.”

tetusti klo 12 aikoihin ja siitä eteenpäin jonon 
pituus näyttää laskevan suhteellisen tasaisesti. 
Mielenkiintoinen huomio on se, että yksi vas-
taaja oli löytänyt oikoreitin toisen ulottuvuu-
den kautta. Tätä reittiä jonotus kestää vaivaiset 
9 minuuttia.

Kuten todettu, varsinainen tutkimus ilmestyy 
seuraavassa lehdessä, joten vastauksianne kai-
vataan! Vastaamaan pääsee helposti osoitteessa: 
statistika.utu.fi

PS. kasvisruokailijoita ja rikkaita syrjitään tällä 
kertaa, sillä kysely koskee vain sitä varsinaista 
jonoa!

Ilmari Ahonen
Statistikan sihteeri

 NRO 1

9


