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Visio
Meillä on unelma − Helsingistä.
Perussuomalaiset uskoo omaleimaiseen
ja tunnistettavasti erilaiseen Helsinkiin.
Sen on pystyttävä kilpailemaan

ripauksella luovaa hulluutta. Se on

investoinneista

vieraanvarainen ja avoin rehelliselle

työvoimasta

ja lahjakkaasta
vertailuryh-

liiketoiminnalle, mutta sulkee ovet

mänsä, muiden pohjolan pääkau-

oman

niiltä, jotka tahtovat tuota vieraan-

punkien kanssa. Helsinki viitoit-

varaisuutta väärinkäyttää,

taa tien koko pääkaupunkiseudun

Visio liikenteestä
Kieltäydymme osallistumasta aatteelliseen
vastakkainasetteluun autoilijoiden, pyöräilijöiden
ja julkisen liikenteen käyttäjien välillä.
Jokainen kaupunkilainen voi päi-

Perussuomalaisessa

Perussuomalainen Helsinki juontaa

västä riippuen olla mikä tahansa

voi asioida niin omalla autolla kuin

voimansa suomalaisuudesta.

edellämainituista. Emme hyväk-

julkisella sekä kevyellä liikenteellä.

Perussuomalaisten Helsinki voittaa

sy niitä poliitikkoja, jotka näkevät

Näemme, että kaikki kaupunkilai-

tämän kilpailun niillä vahvuuksilla,

jokaisen liikennehankkeen sala-

set liikkumismuotoon katsomat-

joilla suomalaiset muutoinkin maail-

liittona joko täysin autottoman

ta hyötyvät siitä, että kaupungin

massa menestyvät: ammattitaidolla,

tai

julkinen

omaleimaisuudella,

kaupungin puolesta.

tulevaisuudelle.

koulutuksella,

ystävällisyydellä, rohkeudella sekä

moottoriteiden

halkoman

Helsingissä

liikennejärjestelmä

on

mahdollisimman hyvä. Siksi pyrimmekin kehittämään kaupunkiin
Euroopan parhaan joukkoliikennejärjestelmän.

Visio kaupunkirakenteesta

Visio elinkeinoista

Tahdomme säilyttää kaupungin virkistysalueet ja
keskuspuiston rakentamattomina.

Yritykset ja yrittäjät luovat kaupungin työpaikat ja kantavat veroeurot kaupungin
rahakirstuun, josta yhteiset asiat lopulta rahoitetaan. Uudet ja parhaat ideat syntyvät
kaupungeissa, ja näillä ideoilla menestyy koko Suomi, ei vain Helsinki.

Puihin verhoutuva, luonnonlähei-

Korvaisimme matalat lähiötalot kor-

nen ja merellinen Helsinki kuvastaa

keammilla, purkaisimme normeja,

Helsingin tulee tarjota mahdollisuu-

Näiden

suomalaisuutta, eikä maailmassa

jotka tekevät rakentamisesta tar-

det niin perinteisen yritystoiminnan

seen

kaupunki

ole toista vastaavaa. Ihminen ei ole

peettoman kallista ja tehotonta.

kuin tulevaisuuden alojenkin har-

myös

omilla

kaupunkikoneiston rattaisiin heitet-

täyttäisimme joutomaat kaupunki-

joittamiseen. Työ on aina arvokasta,

ty kone. Kaikkein urbaaneinkin suo-

rakenteella ja helpottaisimme van-

tapahtuu se sitten autokorjaamos-

kiksi paikallisten yrittäjien pyörit-

eeksi valtakunnallisissa kokeiluissa,

malainen tarvitsee tilaa hengittää.

hojen toimistotilojen muuttamista

sa, telakalla tai digilaboratoriossa.

tämä koulukeittiö on aina valtavaa,

jossa valtio on valmis purkamaan

kaikki koulut valmisruoalla syöttä-

omiaan. Helsingin ei tarvitse keksiä

vää konsernia parempi vaihtoehto.

innovaatioita itse, ainoastaan pur-

asuintaloiksi.

Asunnottomille

ja

Tunnustamme, että jossakin tahdis-

muille vähäosaisille tarjoaisimme

Perinteiset alat tarvitsevat perin-

sa kaupungin täytyy kasvaa. Virkis-

hätäratkaisuna konttiasuntoja.

teisiä asioita, kuten vaikkapa kau-

tysalueiden ja Malmin lentoaseman

alojen

yritysrakentee-

Tulevaisuuden alat tarvitsevat va-

voi

vaikuttaa

pautta ja joustavuutta. Näitä Hel-

hankinnoillaan:

singin on tarjottava sekä purkamalla

perussuomalaisten mielestä esimer-

normejaan sekä pyrkimällä koealu-

kaa esteet heiltä, jotka keksivät.

pungin pienteollisuusalueita. Näitä

Maailma kuitenkin muuttuu, ja Hel-

kaltaisten mittaamattoman arvok-

Kun kaupunki rakennetaan tehok-

toimintaedellytyksiä ei saa yliop-

singin on paitsi muututtava mukana,

kaiden kulttuurikohteiden sijaan ra-

kaasti, voidaan viheralueet säästää

timistisessa

oltava tekemässä tuota muutosta.

kentaisimme tiiviimmin ja ylöspäin.

ja harrastustoiminnallekin jää tilaa.

tuhota.

innovaatiovimmassa

Visio palveluista
Päätöksenteon keskittäminen on kansanvallan pahin vihollinen, tapahtuu se sitten
Euroopan tai yksittäisen kaupungin tasolla. Helsingin alueet ovat keskenään erilaisia,
ja tuo erilaisuus saa näkyä myös palvelukirjossa.
Vahvaan keskusjohtoon ja yli 6-por-

semmin. Laitosten johtajat kiittävät

jonotkin. Samoin myöskään tilan-

taisiin organisaatioihin rakennettu

luottamuksesta, ja toteuttavat vas-

netta, jossa kodittomien yömajassa

palveluverkko luo paikallistasolle

tineeksi persoonallista ja tehokasta

ei riitä kaikille tilaa, ei saisi koskaan

management

perkele-johta-

palvelua perustuen kaupunkilaisten

syntyä. Helsinki ei voi tarjota laitto-

miskulttuurin, jossa mitään ei saa

toiveisiin ja tarpeisiin, ei ylhäältä

mille siirtolaisille terveydenhoito-

toteuttaa, työntekijöihin ei luoteta

annettuun poliittiseen ohjaukseen.

palveluita ennen kuin kaupunkilais-

by

ja kaikki tulee tasapäistää.

ten omat palvelut on saatu kuntoon.

Visio elämästä
Kaupungit ovat sykkiviä yhteisöjä, jotka
synnyttävät uusia ideoita, uusia verkostoja ja uutta
elämää.
Otamme avosylin vastaan Ravinto-

Helsingissä saa tehdä, konsertoi-

Milloin rahankäyttöä väistämättä

lapäivän, Sompasaunan ja Sauna-

da, oleskella, elää ja luoda. Kaikista

Perussuomalaiset luottavat kaupun-

joudutaan kiristämään, Perussuo-

päivän kaltaiset yhteisölliset ilmiöt,

poliitikkojen tekemisistä huolimatta

gin rivityöntekijään. Päätösvaltaa,

malaiset katsovat, että palveluita

jotka sisältävät juuri sellaista luovaa

kaupungin elämän synnyttävät lo-

myös budjettitasolla, on laskettu Pe-

on uskallettava rohkeasti priorisoi-

hulluutta ja innovatiivisuutta, joka

pulta kaupunkilaiset itse. Sen sijaan,

russuomalaisessa Helsingissä alem-

da. Kaupungin häpeäpilkkuja ovat

tekee Helsingistä suomalaisen kau-

että päättäjät pyrkivät estämään tai

mas niin, että palvelut toteutetaan

yhtä lailla homekoulut kuin leipä

pungin. Lupabyrokraatti ei saa hi-

kieltämään kaupunkia elävöittävää

alueellisina ja kullakin alueella ole-

dastaa tai estää kaupunkikulttuuria,

toimintaa heidän tulee huolehtia,

vat laitokset saavat toimia itsenäi-

vaan hänellä tulee pikemminkin olla

että yhteisöllisyydellä on kaupun-

velvollisuus sitä edistää.

gissamme tilaa kehittyä.

PS Helsingin visio 2020 on kuntavaaliohjelman
sekä luottamustehtävätyöskentelyn
ohjaava asiakirja.

Visiomme ei ota kantaa tarkkoihin

Tule

yksityiskohtiin eikä katso asioita

Helsingin tulevaisuutta.

hallintokuntien

ja

rakentamaan

kanssamme

hallintorajojen

suunnasta.
Se pikemminkin kertoo siitä, minkälaisen kaupungin Perussuomalaiset Helsingissä näkevät ja millä
tavalla

kaupungin

kehittämiseen

suhtaudutaan.
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