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Vantaan kaupunginvaltuustoon 2012 
 
Ympäristöekologian opiskelija, Helsingin yliopisto 
 
Piraattipuolue on kansalaisoikeuspuolue 
1. Ei säästämistä lakisääteisistä peruspalveluista. Ei 
koulunkäyntiavustajista, perhepalveluista, sosiaali- ja 
terveyspalveluista... Mieluummin jopa veronkorotusta. 

 

Roni Kantola on hyvin luova tietoyhteiskuntaihminen, ja paikkatietopalvelut ovat taidetta 
2. Älykäs kaupunki tulee olemaan jotakin aivan uutta. Naapurusto henkiin, tilojen käyttö 
joustavammaksi, vioista raportoiminen, kiinnostavien kohteiden jakaminen muille ja päättäjille, 
spontaani tapahtumien järjestäminen, uusien kavereiden löytäminen... kaikki samalla kertaa. 
Lähidemokratia on muutakin kuin deliberatiivisuutta ja aktivismia. Jos kiinnostut, etsi...  
 

Kulttuuri on tietoa, tieto on arvokasta ja loputtoman aineettoman ilmaista! 
3. Vapaasti saataville kunnan rahoittamat teokset, tietokannat, oppimateriaali ja kulttuuri. 
Kirjastoja ei saa lakkauttaa, Vantaalla kun niitä on niin vähän. Tekijöille palkkaa uusin keinoin ja 
esim. suuremmin lainakorvauksin, muttei kunnan rahoittamana. 
 

Kun on nämä jättimäiset velat ja ilmastonmuutoskin 
4. Säästäminen energiasta, vääränlaisista tietojärjestelmistä, kumppaneista, 
luottamushenkilöiden palkkioista. Metropolihallinto kunnolla käyttöön! Maalämpöpumppu, led-
valot, sähköistäminen, virtuaalisuuteen siirtyminen, lähipalvelut, kasvisruoka, koulutus. 
 

Nuoriso on liikkuvaista tulevaisuutta, vanhukset tarvitsevat liikettä ja olevaisuutta! 
5. Joukkoliikenne voisi olla ilmaista tai halvempaa (laskeskelmia, etsi). Vapaampi liikkuvuus 
auttaa esim. syrjäytyneitä, mutta myös muuta tuloksellisuutta.  
 

Mutta mikä tämän otsikko on? 
4. Tehokas joustavuus. Tiheämpää ja ylöspäinsuuntautuvampaa rakentamista, toisaalta 
asuntorakentaminen myös moninaisemmaksi, kaavoitus nopeammaksi, suuret aidatut alueet 
läpikulkukelpoisiksi, viherkattoja, suorempia lähiympäristön muokkaamisen mahdollisuuksia, 
virkistysalueet kaikkialle, verkostomainen liikenne ja keskittymät, lyhyet välimatkat. 
 

Kun on tämä yksityistäminen... 
3. Avoin ja suorempi demokratia tarkoittaa myös yhteistyökumppaneiden läpinäkyvyyttä, 
tiedonjakamista jo ennen päätöksiä, keskustelua ja osaamisen jakamista. Kokoukset nettiin.  
 

Mutta mitä meillä sitten on? 
2. Joukkovoima on tietenkin sitä, että esim. tietojärjestelmäkehityshankkeet ja perustulo 
olisivat valtakunnallisia, mutta myös joukkoistamista kunnan toimissa, mutta ennen kaikkea 
sitä, että huomataan, miten vapaaehtoinen ja ilmainen osallistuminen kasvattaa eniten 
hyvinvointia. 
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