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Kestävä kehitys on teema joka toistuu kerta toisensa jälkeen puheissa
ja esitelmissä jotka käsittelevät mailman tulevaisuutta ja
inhmiskunnan hyvinvointia. Yritykset, yliopistot, yhteiskunnat ja
yksittäiset ihmiset nostavat kestävän kehityksen saavuttamisen yhä
useammin erääksi keskeisimmistä päämääristään. Kestävän
kehityksen saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että itse kukin ja kaikki
yhdessä toimimme myös käytännössä linjaustemme mukaisesti.

Aalto-yliopistonkin juuri valmistuneessa strategiassa kestävä kehitys
muodostaa kehyksen joka määrittelee toimintamme kaikkia tavoitteita
ja toteutusta. Miten tämä toteutuu käytännössä?

Aalto-yliopiston tutkimuksen ja opetuksen uudistamisessa korostuvat
vastuullisen yhteiskuntakehityksen haasteet. Yksi neljästä koko
yliopiston kattavasta tutkimuksen ydinaiheista on tämän
tulevaisuusfoorumin teema, siis kestävä kehitys ja siinä etenkin
energia. Toinen kahdesta kolmen korkeakoulun yhteisestä uudesta
maisteriohjelmasta on nimeltään Creative Sustainability.

Vaikka painotamme voimakkaasti perustutkimuksen merkitystä uuden
tiedon, osaamisen ja innovaatioiden synnyttämisessä, suuri osa sekä
tutkimuksestamme että opetuksestamme keskittyy todellisen elämän
ongelmien ymmärtämiseen ja niiden ratkaisuun. Kehitäämme yhdessä
tekemisen malleja joissa opiskelijat, tutkijat, yritykset ja yhteiskunnan
muut toimijat työskentelevät tiiminä. Täällä foorumissa esitellään
iltapäivällä mm yliopistomme Ecomobility-hanke ja iltapäivän Learning
Cafe -työskentelyn tuotoksia hyödyntävät myös yliopistomme
opiskelijat. 85 opiskelijaa tekee aiheesta harjoitustyönsä osana
kurssiaan ”Maankäytön suunnittelu ja yhdyskuntatalous”.



Täällä Otaniemessä Aalto-yliopisto on ryhtynyt pohtimaan yhdessä
Espoon kaupungin kanssa merkittävää liikkumis- ja liikennereformia.
Nykyinen Otaniemen kampuksemme on valitettavasti ilmeeltään
suuren parkkipaikan oloinen, ja sitä halkoo vilkkaasti liikenneöity,
leveä katu. Haluaisimme kartoittaa mahdollisuuksia kehittää kävellen
liikkuville ihmisille houkutteleva ja viihtyisä työ- ja asumisympäristö.
Jo valmisteilla oleva metrolinja vähentää aikanaan merkittävästi
tarvetta bussiliikenteelle ja yksityisautoilulle. Niinpä autot voitaisiin
siirtää reippaasti maan alle ja ottaa polkupyörät esiin. Huoltoliikkenne
voisi hyvin hoitua esimerkiksi sähköautoilla. Näiden ratkaisujen
suunnitteluun ja toteutukseen voisivat osallistua myös opiskelijamme
ja yhteistyökumppanimme, näin meillä olisi yhteinen hanke jonka
tuloksista myös kaikki pääsisimme nauttimaan.

Toinen konkreettinen ympäristö on myös suunnitteilla oleva
kampusravintolamme jonka ruokalista suunnitellaan kausittain
saatavilla olevan lähiruoan pohjalta, ja jossa annosten hinnan
määrittelee aterian suhteellinen ekologinen jalanjälki. Opiskelijamme
auttavat hinnan laskemisessa ja liikeidean jalostamisessa, suomalaiset
kokkimestarit suunnittelelvat ruokalistan ja annamme ravintolan
yrittäjän toteutettavaksi. Näin voimme omalla toiminnallamme
lähettää ympäristöömme monta tärkeää viestiä.

Tämän foorumin aiheet ovat yhteinen haasteemme. Uudet
innovatiiviset ratkaisut luodaan yhdessä: Me Aalto-yliopiston voimin
lupaamme jalostaa tämän foorumin tuotoksista yhteenvedot teidän
kaikkien käyttöön.

Mina damer och herrar

Temat för dagens forum föreställer en gemensam utmaning för oss
alla. Låt oss samla krafterna för en bättre framtid.


