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ESPOO YLÖS, VELAT ALAS!



Perussuomalaiset on isänmaallinen ja 
kristillissosiaalinen puolue.

✔ Espoon tulee pysyä itsenäisenä kaupunkina, 
eikä muuttua Suur-Helsingin kaupunginosaksi.

✔ Velkaan perustuva kasvu ja menoja lisäävä 
muuttoliike on pysäytettävä.

✔ Espoon oltava veronmaksajille ja 
yritystoiminnalle houkutteleva kunta.

✔ Varmistettava työtätekevän Espoon sujuva arki, 
missä kaikkien kaupunginosien turvallisuus on 
taattu.

✔ Malmön tie ei ole Espoon tie, eikä Ruotsin tie ole 
Suomen tie! Monikulttuurisuuteen pohjautuvasta 
kasvusta on luovuttava.

  

Laitetaan Espoon asiat tärkeysjärjestykseen!
Ei enää harhavalintoja!

”Helsinkiläisiä emme ole, vantaalaisiksi emme tahdo tulla, 
olkaamme siis espoolaisia” - tämä lentävä lause johdattaa 
meidät Espoon perussuomalaiselle tielle. Meidän on kunnan ja 
valtakunnan tasolla raivattava oma väylämme, joka johtaa 
yksilöiden ja yritysten menestymiseen. 

Siihen ei kuulu monikulttuurisuuteen perustuva kasvu, joka 
lisää velkaa, mutta ei verotuloja. Kasvustrategian tulee 
perustua laadulle eikä määrälle ja tuottaa enemmän rahaa kuin 
kuluttaa. Kaupungin tulovirtaa lisätään tekemällä Espoo 
houkuttelevaksi paikaksi yritystoiminnalle, joka luo työpaikkoja 
ja verotuloja. 

Pelkkä työpaikka ei ole riittävä houkutin, vaan asuinympäristön 
on myös oltava turvallinen ja viihtyisä. On aika lopettaa 
harhailut ja ohjata Espoo takaisin espoolaisille raiteille.
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VAURAUS 
SYNTYY 
TYÖTÄ 

TEKEMÄLLÄ
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✔ Velkaantumiseen perustuva kasvuohjelma  

pysäytettävä

✔ Hallinnon tehostaminen on välttämättömyys

✔ Budjetti tasapainoon! Päätökset ja toteutukset 

tehtävä tärkeysjärjestyksessä

✔ Aloitettava määrätietoinen saneerausohjelma 

tarpeettomuuksista luopumiseksi

✔ Omavalvonta hankintaketjujen 

kustannusvaikutuksista

✔ Valtionosuuksia edelleen oikeudenmukaistettava

✔ Espoon pysyttävä myös veronmaksajille 

houkuttelevana kuntana

TALOUS
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Espoon kasvuohjelma on ollut pyrkimystä kasvattaa 
vain väkilukua. Espoon muuttovoitto on lähes 
kokonaan maahanmuutosta johtuvaa. Tällainen 
väestömäärän kasvu tarkoittaa uusia menoja 
asumiseen ja kaupungin palveluihin.

Espoo on erittäin velkainen kaupunki eivätkä tulot 
riitä vaan velkaa on jo nyt otettu liikaa. 
Asukasmäärän kasvusta on seurattava myös 
verotulojen lisäystä kaupungille. Verotulot eivät saa 
enää missään tapauksessa laskea! 

Budjetin alijäämää pienennetään asettamalla 
menokohteet tärkeysjärjestykseen. Kunnallisveron 
nostaminen ei ole välttämätöntä, jos kaupunki 
pystyy jarruttamaan velkaan perustuvia 
suurhankintoja (esim. Espoo-Lohja -rata). Emme voi 
myydä kunnan omaisuutta velanhoitoon. 



SIVISTYS ON 
MENESTYKSEN

ALUSTA
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✔ Opetusrauha varmistettava ja opettajien 

asemaa parannettava. Käytöstapoja 

korostettava  ja suomen kielen opetusta 

lisättävä

✔ Ammattiopetusta tarjottava työelämän 

tarpeitten mukaisesti

✔ Pohjois-Espoossa pitää olla oma lukio

✔ Kansainvälistä tutkimustyötä edistettävä

✔ Yleissivistyksen parantaminen edellyttää 

myös kulttuuritarjonnan edistämistä

KOULUTUS JA SIVISTYS
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Haluamme espoolaisille lapsille hyväkuntoiset homeettomat 
peruskoulut ja lukiot. Lisäksi vaadimme kouluille riittävästi 
rahoitusta koulurauhan turvaamiseksi. Koulujen on oltava 
luovia ja rauhallisia oppimisympäristöjä. 

Hyvät käytöstavat ja suomen kielen osaaminen ovat 
menestyksen pohja elämässä ja työssä. Niiden opetusta 
kouluissa on lisättävä. Ammattiopetuksen tarkoitus on 
vastata työelämän tarpeisiin. Koulumatkat laajassa 
Espoossa eivät saa muodostua liian pitkiksi eivätkä koulut 
liian suuriksi. Lukio-opetusta tarvitaan sekä Pohjois- että 
Etelä-Espoossa. Yhteistyötä paikallisten yliopistojen kanssa 
tulee hyödyntää koulutuksessa. 

Espoon kirjastoissa on oltava riittävästi henkilökuntaa. 
Paikalliskirjastojen sulkemisista on luovuttava ja 
omatoimikirjastot on palautettava palvelukirjastoiksi. 
Aineistojen hankintaa ei pidä supistaa eikä kirjastojen 
tarvitse olla kalliissa kauppakeskuksissa.



TURVALLISUUS 
ON

VÄLTTÄMÄTTÖMYYS
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✔ Lapsille ja nuorille varmistettava turvallinen 

kasvuympäristö.

✔ Kaikki espoolaiset kadut turvallisiksi!

✔ Laadittava kaupunginosien turvaohjelmat ja lähipoliisi 

on saatava takaisin katukuvaamme.

✔ Omat turvakodit takaisin Espooseen.

✔ Vieraskielisten yliedustamia kaupunginosia ei pidä 

päästää syntymään Espooseen.

✔ Ei uusia vastaanottokeskuksia Espooseen!

✔ Kiintiöpakolaisten vastaanottoa on lopetettava.

TURVALLISUUS
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Turvallisuus on yksi hyvän elämän edellytyksistä ja 
Espoo pystyy tarjoamaan sen kaikille asukkailleen 
vauvasta vaariin. Turvallinen kasvuympäristö lapsille ja 
nuorille on taattava koko Espoon alueella kunkin 
alueen erityispiirteiden mukaan. Tämä toteutetaan 
esimerkiksi kattavammalla katuvalojärjestelyillä.

Lähipoliisitoiminta on palautettava ja moniammatilliseen 
toimintaan on ohjattava riittävästi resursseja. Lisäksi 
Espoossa tarvitaan omia turvakoteja perhekriisejä 
varten. Mittavinkaan viranomaistoiminta ei auta, jos 
yhteiskunta ajautuu rakenteellisesti turvattomaksi. 

Vieraskielisten eriytyminen omille asuinalueilleen on 
estettävä. Tehdään yhdessä Espoosta turvallisempi!



ESPOO ON
VASTUUSSA 

ENSISIJAISESTI 
ESPOOLAISTEN 

HYVINVOINNISTA
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✔ Asuinpaikan lähellä tulee olla riittävästi 

päivähoitopaikkoja

✔ Vanhushuollon tasoa ja omaishoitajien asemaa 

parannettava

✔ Kotihoidon ajoneuvoille saatava erityispysäköintioikeus 

✔ Kattavat terveyspalvelut kotimaisilla kielivaatimuksilla

✔ Oppilashuoltoa ja nuorten mielenterveyspalveluita on 

lisättävä ja nuorten syrjäytymistä ehkäistävä

✔ Lapsiperheitten arjen ja harrastuksien tukemista 

lisättävä

✔ Maahanmuuttajia ohjeistettava suomalaiseen kulttuuriin

SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA
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Espoon on tarjottava laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 
vauvasta vaariin, yhteiskunnan heikompiosaisia 
unohtamatta. Terveyskeskuksista säästäminen on 
lopetettava ja jonot niissä purettava. Vanhushuollon tasoa on 
parannettava ja näin taattava omaishoitajien jaksaminen ja 
toimiva kotihoidon pysäköinti. Espoon on tarjottava lisää 
päivähoitopaikkoja lähellä kotia. 

Tämän ohella maahanmuuttajien mahdollisuuksia 
nimenomaan suomalaisen kulttuurin ja kotimaisten kielten 
omaksumiseen on lisättävä. 

Panostamme vanhustenhoitoon, terveyskeskuksiin, Espoon 
sairaalaan ja oppilashuoltoon. Niiden rahoitus taataan 
vähintään nykytason mukaiseksi. Päihde- ja 
mielenterveyspalveluja on saatava lyhyemmällä 
jonotusajalla.



VALMISTELULLA 
VOI AIHEUTTAA 

TAI 
VÄLTTÄÄ 

ONGELMIA 
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✔ Ihmiskeskeinen arkkitehtuuri ja luonnonmukainen 

kaupunkisuunnittelu ei saa jäädä hyvänyön saduksi

✔ Ylitiivistämisestä ja kaiken täyteen rakentamisesta on luovuttava

✔ Pysäköintipaikkojen takaaminen on varmistettava jo 

suunnitteluvaiheessa

✔ Omaa asuntotuotantoa ja rakentamisen laadunvalvontaa on 

lisättävä

✔ Kunnalla on oltava tarpeeksi edullisia työsuhde- ja perheasuntoja 

työperäiselle siirtymälle

✔ Asukkaita  on kuunneltava entistä paremmin oman kaupunginosan  

asioissa

✔ Pientalo- ja puistoalueita ei saa kaavoittaa kerrostaloalueiksi

✔ Lisäkaavoituksen on oltava varovaista ja pientalopainotteista

KAAVOITUS JA ASUMINEN
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Espoo paisuu kuin pullataikina, missä viihtyvyys ja 
taloudellisuus katoavat sekä vieraantuminen 
voimistuu. Espoota on jo pitkään kaavoitettu vain 
velkaperäisen kasvun ehdoilla, jonka on kuulunut 
olla mahdollisimman nopeaa ja massiivista. Me 
espoolaiset tarvitsemme kestävää ja ihmisläheistä 
kaavoitusta.

Espoon kehityksen ei pidä perustua asukasmäärän 
kasvuun vaan luovempaan ja laadukkaampaan 
kaupunkisuunnitteluun. Tavoitteenamme on samalla 
yleinen asumiskulujen alentaminen. Asukkaat on 
otettava myös tähän mukaan. Kuntalaisaloitteet 
selkeäksi osaksi päätöksentekoa.



ESPOO ON  
SUOMALAISEN 
KULTTUURIN JA 

KANSALLISMAISEMAN 
KOTI
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✔ Kehittyvässä ja modernissa kaupungissa on 

säilytettävä monipuolinen espoolainen 

kulttuurimaisema

✔ Kasvukeskuksissa on säilytettävä virkistymisalueet

✔ Keskuspuiston aluetta ja osuutta ei saa vähentää

✔ Virkistysalueitten siisteys ja turvallisuus on säilytettävä 

valvotusti

✔ Vesistöjen, jokivarsien ja viheralueitten kunnossapitoa 

on tehostettava

✔ Luontomatkailua ja liikuntaa on edistettävä

LUONTO JA HYVINVOINTI
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Espoolaista luonto- ja kulttuurimaisemaa uhkaa 
liikarakentaminen ja liiallinen tiivistäminen. 
Puutarhakaupungin muuttuminen 
yksitoikkoiseksi betoniviidakoksi on estettävä. 
Onnistuneita kaupunginosia ei saa pilata 
sekavalla ja ylitiiviillä lisärakentamisella. 
Tapiolan virheitä ei pidä toistaa muualla!
Luodaan kaupunkipolkuverkosto opasteineen ja 
taukopaikkoineen tutustumiseksi kotiseudun 
kulttuuri- ja virkistyskohteisiin. 

Luontaiset viherväylät luontokohteiden välillä 
on säilytettävä luonnon monimuotoisuuden 
suojelemiseksi.



TOIMIVA LIIKENNE HELPOTTAA ARKEA
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✔ Yksityisautoilusta ei saa rangaista ja maksuttomia 

pysäköintipaikkoja on oltava tarpeeksi

✔ Ei ruuhkamaksuille vaan parempaa 

liikennesuunnittelua

✔ Koko kaupungin kattava julkinen linja-autoverkosto 

on palautettava 

✔ Eläkeläisille maksuton julkinen liikenne

✔ Koulureittien turvallisuus on varmistettava

✔ Raideinvestointeja on vähennettävä, erityisesti ei 

pidä toteuttaa Espoo-Lohja -rataa

LIIKENNE
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Espoo on tulevaisuuden kaupunki, jossa on tilaa sekä 
järkevälle yksityisautoilulle että julkisen liikenteen käytölle ja 
vaihtoehtoisille liikennemuodoille. Liikennesuunnittelun 
pohjana on mahdollisuus käyttää sujuvasti sitä 
liikennevälinettä, joka kulloinkin sopii. Joukkoliikenteen on 
vastattava tarpeisiin. 

Eläkeläisten on saatava oikeus maksuttomaan julkiseen 
liikenteeseen. Koulureittien turvallisuus on taattava 
katuvaloin, liikennevaloin, suojatein ja hidastein. 
Yksityisautoilun tarpeisiin on kaavoitettava enemmän 
maksuttomia pysäköintialueita. Kadunvarsipysäköintiä on 
vapautettava. 

Ruuhkamaksu on turha lisävero. Linja-autoliikennettä ei saa 
enää huonontaa, vaan varsinkin poikittaisliikennettä on 
kehitettävä. 
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