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Pääkaupunkiseutu vetämään yhtä köyttä
IRTI KUPPIKUNTAISUUDESTA
Pääkaupunkiseutua on ajateltava kokonaisuutena. Vauraimmista veronmaksajista kilpaileminen ei saisi rasittaa
pääkaupunkiseudun tasapainoista kehittymistä. Kuntarajasta aiheutuvista ongelmista on päästävä eroon.
Merkittävimmät infrastruktuuripalvelut, kuten liikenne ja kaavoitus, tulee hoitaa nykyiset kuntarajat ylittävällä tasolla.
OPISKELIJAT MUKAAN PÄÄTÖKSENTEKOON
Korkeakouluopiskelijat muodostavat merkittävän osan pääkaupunkiseudun asukkaista. Silti opiskelijoiden ääntä ei
tällä hetkellä kuulla kunnallisessa päätöksenteossa riittävästi. Iso osa opiskelijoista esimerkiksi muuttaa paikkakunnalle
muualta, jolloin heidän etenemis‐ ja sitä kautta vaikutusmahdollisuutensa kunnallispolitiikassa ovat kantaväestöä
heikommat.
Pääkaupunkiseudulle on perustettava kuntarajat ylittävä korkeakouluopiskelijoiden neuvottelukunta, jolla on
vakinainen asema kaikessa pääkaupunkiseudun kuntien päätöksenteossa.

Oma koti kohtuuhintainen?
TULEVAISUUDEN VERONMAKSAJIA MYÖS ESPOOSEEN
Espoo toivotti Aalto‐yliopiston kampuksen avosylin tervetulleeksi, joten sen on myös oltava valmis ottamaan vastuuta
aaltolaisten asuttamisesta. Pääkaupunkiseudun asuntojonot ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Aalto‐yliopiston
ylioppilaskunnan opiskelija‐asuntoihin on yli tuhannen opiskelijan jono ja Helsingin seudun opiskelija‐asuntosäätiö
HOAS:n asuntoihin jonotti vuoden 2011 syksyllä 6000 opiskelijaa. Kaupungit eivät voi jättää suurinta osaa vastuusta
uudisrakentamisesta opiskelija‐asuntosäätiöille ja muille vastaaville toimijoille, vaan niiden on itse otettava aktiivinen
rooli asukkaidensa asuttamisessa pienempien toimijoiden rinnalla. Toisin kuin esimerkiksi HOAS, kaupunki pystyy
opiskelijamäärien tai opiskelija‐asuntojen suosion muuttuessa asuttamaan muitakin kuin opiskelijoita.
Opiskelijat tarvitsevat kohtuuhintaisia koteja. Niiden saatavuutta jarruttavat ylisuuret keskineliövaatimukset ja vuokra‐
asuntojen pieni osuus Espoon asuntokannasta. Rakentamisen vaatimuksia on muutettava niin, että on mahdollista
rakentaa kohtuuhintaisia ja –kokoisia yksiöitä ja kaksioita. Parkkipaikkojen kustannusten ei pidä turhaan olla
opiskelija‐asumisen rakentamisen rasitteena, vaan ne on kohdistettava autojen käyttäjille.

KOPPI KANSAINVÄLISISTÄ OPISKELIJOISTA
Kohtuuhintaisen asunnon löytäminen on erityisen haastavaa kansainvälisille opiskelijoille. Valtaosalle vuokranantajista
suomenkielentaidoton, mahdollisesti vain muutaman vuoden Suomessa asuva opiskelija on valitettavasti kaikkea
muuta kuin houkutteleva asiakas. Koti on kuitenkin löydyttävä myös ulkomaalaisille opiskelijoille, etteivät Aalto‐
yliopiston ja ylioppilaskunnan ponnistelut kansainvälisyyden lisäämiseksi valu hukkaan.
Jokasyksyisestä hätämajoituksen tarpeesta on ajan kanssa mahdollista päästä eroon rakentamalla nykyistä enemmän
edullista vuokra‐asumista. Niin kauan kuin sadat opiskelijat ovat lukuvuoden alussa ilman kotia, on kaupunkien
kannettava vastuunsa tarjoamalla tilapäistä majoitusta.

HYVINVOINTIA PROSENTTILIIKKEELLÄ
Käyttämällä kaikista rakennuskustannuksista 1 % taiteeseen saadaan parannettua ihmisten jaksamista,
mielenterveyttä ja asumisviihtyvyyttä. Mm. esimerkiksi Arabianrannassa käytäntö on havaittu hyväksi, ja se olisi hyvä

laajentaa koskemaan kaikkea rakentamista. Taide auttaa luomaan omaleimaisen paikallisen kaupunkilaiskulttuurin ja
kaupunginosan. Alueilla, joilla taiteeseen on panostettu, on vähemmän sosiaalisia ongelmia.

Tallinnaanhan pääsee nopeammin kuin Aallon kampukselta toiselle!
ON ELÄMÄÄ ENNEN LÄNSIMETROA
Kolme neljäsosaa vaalikaudesta – vuoteen 2015 saakka – Aalto‐yliopisto toimii pääkaupunkiseudulla kolmella
kampuksella. Ainakin yhtä kauan odotellaan Länsimetron valmistumista ja körötellään turhauttavia lenkuroita bussi
506 :lla. Poikkitieteellinen liikkuvuus on Aalto‐yliopiston keskeisiä tavoitteita, eikä pääkaupunkiseudun sisäisen
liikkuvuuden vaikeuksien pitäisi olla sen esteenä.
Otaniemen opiskelijamäärä tulee kasvamaan tuntuvasti jo syksyllä 2013, kun kauppatieteen 1000‐1500
kandidaattiopiskelijaa siirtyvät yhteiselle kampukselle teekkareiden kanssa. Jo nyt ruuhka‐aikoihin ylikuormittuneet
bussilinjat joutuvat entistä kovemmalle, ellei yhteyksiä Otaniemeen paranneta. Suoraa bussiliikennettä Helsingin
keskustaan ja Arabianrantaan on kehitettävä ja opiskelijoiden vaivaton liikkuvuus on nähtävä kunnankin etuna.
Opiskelijakampus on hereillä 24/7, joten kaikille kampuksille ja niiltä pois on päästävä kellon ympäri.

POIKKITIETEELLISYYS TULEE KALLIIKSI
Aalto‐yliopisto toimii sekä Espoossa että Helsingissä, ja aaltolaisia asuu kaikkialla pääkaupunkiseudulla. Jako eri
kaupunkeihin tuntuu keinotekoiselta, kun kuntaraja erottuu pelkkänä kylttinä ei erotu alueellisena rajana vaan
ainoastaan kylttinä . Näkymättömän rajan ylittäminen tuplaa niin kuukausi‐ kuin kertalipunkin hinnan riippumatta
siitä, onko matka kotoa kampukselle kolme vai viisitoista kilometriä.
HSL:n tulee kehittää hinnoitteluaan oikeudenmukaisemmaksi luopumalla kuntarajoihin perustuvasta hinnoittelusta.
Aalto‐yliopiston opiskelijoiden on voitava suorittaa opintoja eri kampuksilla ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia.

Heikoimmista kannettava huolta
Enemmän kun joka neljäs opiskelija kärsii mielenterveyden häiriöistä.
Opiskelijoiden terveydenhoidosta suuren osan hoitava YTHS tarjoaa perusterveydenhoitoa, eikä siellä tyypillisesti
hoideta erikoisia tai hyvin pitkäaikaisia ongelmia, joita luonnollisesti ilmenee opiskelijoillakin. Opiskelijat ovat myös
kuntalaisia ja siten oikeutettuja kunnallisiin palveluihin, joten julkisen terveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon
on toimittava joustavasti yhdessä ja niiden työnjaon on oltava selkeämpi. Potilastietojen siirtymisen on oltava sujuvaa,
eikä hoidontarjoajan vaihtuminen saa aiheuttaa turhia viivytyksiä.
Hoitotakuu erityisesti mielenterveyden häiriöistä kärsivillä opiskelijoilla ei toteudu ajoissa aloitettuna ja onnistuneena
hoitona. Kolmen kuukauden sijasta terapiaan tulisi päästä kolmessa päivässä. Opiskelijoiden ongelmien tehokkaalla
hoitamisella on suora vaikutus valmistumisaikoihin ja työurien pituuteen.

