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”SIKSI VEROJA EI
 KANNATA KOROTTAA”

T erveet koulut, huolenpitoa lapsista. 
työpaikkoja ja yrittäjyyttä. Elämän-

laatua ja palveluita ikäihmisille.  Lisä-
tään parkkipaikkoja ja lyhennetään ter-
veyskeskusjonoja. Torjutaan yksinäi-
syyttä. Kehitetään viihtyisää ja vaihto-
ehtoja tarjoavaa kaupunkia...”  

Näin Lauri vastaa, kun häneltä pyytää 
esimerkkejä Kokoomuksen tavoitteista. 

Lauri johti Kokoomuksen ohjelmatoi-
mikuntaa sekä kirjoitti puolueen 18-si-
vuisen tavoiteohjelman tulevalle val-
tuustokaudelle. 

”Hyvä keinot tarpeen”

”Toki muillakin on olla hyviä tavoit-
teita. Harva nyt mitään pahaa tahtoo”, 
Lauri jatkaa. ”Kokoomus poikkeaa sii-
nä, että me esitämme, miten niitä voi 
myös toteuttaa.”

Kauniit sanat eivät auta, ellei kaupun-
gilla ole varaa toteuttaa niitä. 

”Jotta Vantaa pystyy tarjoamaan hy-
vät palvelut, kaupungin talouden pitää 
olla kunnossa ja palvelutuotannon teho-
kasta.”

Verojen kiristys lyhytnäköistä

Miksi ei vain kiristetä veroja, kuten Vih-
reät ja Vasemmistoliitto esittivät Van-
taan sanomissa?

”Se olisi lyhytnäköistä monesta-
kin syystä”, vastaa Lauri. ”Ensinnäkin, 
suuri osa  meistä kuluttaa likimain sen, 
minkä ansaitsee. Siksi veronkorotus ei 
suinkaan lisäisi rahaa alueemme koko-

naistalouteen. Se vain siirtäisi kaupun-
gille sellaista rahaa, jonka perheet  muu-
ten käyttäisivät itse Vantaalla.”
  ”Nettovaikutus Vantaan elinvoimaan 
olisi todennäköisesti negatiivinen. Li-
säksi se vähentäisi hyvien veronmaksa-
jien intoa muuttaa Vantaalle.”
   ”Jonkin ajan sisällä veronkorotuksia 
tapaavat seurata palvelujen leikkaukset. 
Ne eivät siis yleensä toimi halutulla ta-
valla.”       
  ”Paras tapa lisätä verotuloja ei ole ve-
rojen korotus, vaan veronmaksajien 
määrän lisääminen - eli työttömyyden 
vähentäminen.Tämä on ohjelmamme 
sininen lanka.” 

Vantaa hyvän kehälle

Lauri kehitti strategisen mallin, jol-
la tehdään Vantaalle positiivinen kier-
re. ”Vetovoimainen kaupunki houkutte-
lee työllistäviä yrityksiä ja osaavaa työ-
voimaa.”

 Tämä tuottaa työpaikkoja, työllisyyt-
tä ja verotuloja. ”Lyhyesti sanottuna 
niitä resursseja, joita tarvitsemme Van-
taan palvelujen ja vetovoiman kehittä-
miseen.”

Kokoomus kutsuu tätä Vantaan vie-
miseksi hyvän kehälle. ”Sen vastakohta 
on noidankehä, jossa Vantaa ei houkut-
tele työllistäviä yrityksiä, työttömyys 
kasvaa eikä meillä ole riittävästi verotu-
loja palveluihin ja vetovoimaisen kau-
pungin kehittämiseen.” n

1 LÄÄKÄRIJONOT POIS 
”Hoitoon pitää päästä nykyistä nopeam-
min. Jonojen purkuun voi käyttää myös 
yksityisiä terveyspalveluja.”
 
2 EI VERONKOROTUKSIA 
”Toisin kuin vasemmisto väittää, palveluja 
ei rahoiteta veroilla vaan työllä ja yrittä-
misellä - kuten koko hyvinvointivaltiokin. 
Siksi työn tekemistä ei tule lannistaa ve-
rokiristyksillä.”

3 ELÄMÄNLAATUA SENIOREILLE
 ”Senioreille tulee tarjota laadukkaat 
palvelut, elämäntilanteen ja yksilöllis-
ten tarpeiden mukaisesti. Palvelujen 
laatua pitää valvoa tehokkaasti.”

4 TÖITÄ PERHEIDEN PUOLESTA 
”Tehdään Vantaasta paras paikka lap-
siperheille. Vahvistetaan varhaiskas-
vatusta, torjutaan lasten ja nuorten 
syrjäytymistä ja luodaan  lapsiperheil-
le sujuva arki.”

5 KULTTUURIA KIITOS!
”Panostetaan kulttuuripalveluihin. Se lisää 
kaupungin vetovoimaa ja viihtyisyyttä.
Myyrmäen kulttuuritiloja ja -palveluja on 
kehitettävä.”

6  EI LUHTITALOJA  
PIENTALOALUEILLE
”Asemakaavoitusta ja valvontaa pitää 
kehittää, jotta pientaloalueiden luonnetta 
suojataan paremmin. Luhtitalot eivät kuulu 
pientaloalueille.” 

7 RATIKKA UUTEEN
HARKINTAAN
 ”Äänestin ratikkaa vastaan. Valtuuston 
tulee arvioida ratikan kustannus/hyöty-
suhde uudelleen. Koska kiskot palvelisivat 

pientä aluetta Itä-Vantaalla, selvitettäisiin 
voisiko rahaa käyttää joukkoliikenteen ke-
hittämiseen tehokkaammin ja laajemmin 
Vantaalla.”

8 STOPPI AUTOILIJAN 
KIUSAAMISELLE
 ”Vantaalla tarvitaan autoja ja 
parkkipaikkoja. Julkista liikennettä ei tule 
edistää autoilijaa kiusaamalla, vaan julkis-
ta liikennettä kehittämällä.”

9 PIDETÄÄN KOULUISTA HUOLTA
”Koulut ovat tärkeitä ja opettajan työ ar-
vokasta. Suomen tulevaisuus tehdään 
luokkahuoneissa. Pannaan kiusaamiselle 
nollatoleranssi. Panostetaan vieraskielis-
ten lasten kielenopetukseen. Se on kaik-
kien etu.”

10 VANHOJEN ASUINALUEIDEN 
KEHITTÄMISOHJELMA 
”Vanhat keskukset, lähiöt ja asuinalueet 
tarvitsevat palveluja ja kehittämistä. Pitää 
tehdä sitova ohjelma niiden kehittämises-
tä.”

12 VETOVOIMA LUO 
ELINVOIMAA.
 ”Hyvät palvelut ja kohtuullinen veropro-
sentti voidaan yhdistää, kun kaupunki on 
vetovoimainen. Kun Vantaa houkuttelee 
asukkaita ja työllistäviä yrityksiä, syntyy 
työpaikkoja ja verotuloja, joilla kehitämme 
Vantaata. Tämä on ns. ’hyvän kehä’, jota 
tahdon edistää.” 

12 YRITTÄYYS TUO TYÖPAIKKOJA
”Kun Vantaan sydän sykkii, syntyy työtä 
ja työpaikkoja. Se tuottaa jaettavaa, jolla 
voidaan ylläpitää palveluja, pitää huolta 
turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäris-
töstä ja harrastusmahdollisuuksista.”
 

 
Lauri nimeäsi kaksitoista koko Vantaata 

koskevaa asiaa,  joita hän ajaa valtuustossa.

TÄRKEÄ TUSINA 

VASTAESITYS RATIKALLE
Helsingin Sanomien mukaan Lauri teki 
valtuustossa vastaesityksen ratikalle:  
“Kokoomus jakaantui kahtia. Valtuutettu 
Lauri Kaira (kok) olisi halunnut selvityttää 
nivelbusseja eli superbusseja tarkemmin. 
Hänen palautusesityksensä hävisi selvin 
numeroin.” (HS 16.12.2020)

EI LUHTITALOJA 
PIENTALOALUEILLE
Laurin kirjoitus Vantaan Sanomissa:  “Luh-
titalot eivät kuulu pientaloalueille – nämä 
kaksi asiaa Vantaalla on tehtävä asian 
ratkaisemiseksi.  On käynnistettävä kau-
punginlaajuinen projekti, jossa puutteelliset 
pientaloalueiden asemakaavat korjataan 
vastaamaan uuttaa yleiskaavaa. Toiseksi 
virkamiesten tulee olla aiempaa valppaam-
pia rakennuslupien suhteen.   
    Yleiskaavatoimikunta, kaupunginhallitus 
ja kaupunginvaltuusto ovat uudella yleis-
kaavalla selväsanaisesti edellyttäneet, että 
pientaloalueiden arvokkaita ominaispiirtei-
tä pitää suojata. Tätä linjausta pitää nou-
dattaa.”  (20.2.2021)

VIITASAMMAKON VAI
IHMISEN ASIALLA? 

Helsingin Sanomat kirjoittaa Vantaan  
yleiskaavan teon haasteista: 
”Onko viitasammakko tärkeämpi kuin 
Pähkinärinteen asukas?”, yleiskaava-
toimikunnan puheenjohtaja Lauri Kaira  
(kok) kiteyttää päättäjien valintoja.”  (HS 
26.1.2010)

“OLEN SEKAKÄYTTÄJÄ”.
Vantaan Sanomat kertoo valtuuston lii-
kennepoliittisesta keskustelusta: “Moni 
valtuutettu teki henkilökohtaisia paljas-
tuksia liikkumistavastaan. Kokoomuksen 
Lauri Kaira kertoi sen hauskimmin. - Olen 
sekakäyttäjä.  Hän kulkee omalla autolla 
pysäköintihalliin ja hyppää junaan Myyr-
mäestä.“  (VaSa 29.1.2019)

LAMMASLAMMEN 
KAISLOJA PITÄÄ RAIVATA

Kokoomus esitti yleiskaavatoimikunnas-
sa, että Lammaslammen kaisloja tulee 
voida raivata ja lampea muutenkin yllä-

pitää virkistysalueena. ”Lammaslampi 
on asukkaille tärkeä virkistysalue. - -  Me 
kokoomuslaiset teimme juuri tästä asias-
ta esityksen yleiskaavatoimikunnassa jo 
talvella …. Koska yleiskaavaan tullaan 
vetoamaan useita kymmeniä vuosia, 
tämä on syytä kirjoittaa näkyviin.”  (VaSa 
29.7.2020)

KULTTUURIYRITTÄJILLE 
TILAT MYYRMÄKEEN

Lauri kirjoittaa Vantaan Sanomissa:   ”Kut-
suin pari vuotta sitten kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Sari Multalan tutustu-
maan Vantaan omaksi kaapelitehtaaksi 
kutsutun Myyräncolon tilanteeseen Myyr-
mäessä. Petteri Niskasen viesti oli selvä: 
koska tila on menossa jollain aikataululla 
alta, tarvitaan korvaavat tilat yli 30 kulttuu-
rialan yrittäjälle … Tällä hetkellä keskus-
tellaan siitä, että Myyräncolo voisi siirtyä 
kolmeksi vuodeksi Myyrinpuhokseen. Se 
ei kuitenkaan vielä riitä.Vantaan kaupun-
gin pitää pystyä vakuuttamaan kulttuuri-
alan yrittäjät siitä, että heille on pysyvästi 
tiloja tarjolla .” (Vasa 6.3.2021)

 
Vaihtoehto pikaratikalle. Omakoti-asukkaiden asialla.

 Kulttuuriyrittäjien ja Lammaslammen puolustaja.

Viedään Vantaa
 hyvänkehälle ja

 torjutaan 
veronkorotusten

 noidankehä.

VETO-
VOIMAINEN

VANTAA

TYÖLLISTÄVIÄ
YRITYKSIÄ

VEROTULOJA

HYVÄT 
PALVELUT

KORKEA
TYÖLLISYYS

LAURI LEHTIEN PALSTOILLA

Lauri kirjoitti Kokoomuksen virallisen ”Vantaa hyvän kehälle”
-ohjelman. Kysyimme, miksi se ei sisällä veronkorotuksia. 



Työtä ja hyvinvointia

Kokoomuksen ohjelmatyötä vetä-
essään Lauri kehitti strategian, jol-
la Vantaa vietäisiin ”hyvän kehälle”. 

”Jotta vantaalaisilla menee hyvin, 
tarvitaan työtä työpaikkojen hyväk-
si. Taloutta ei saa tasapainoon pelkil-
lä leikkauslistoilla.”

Tavoitteena on positiivinen kierre. 
Tarvitaan kasvun lietsomista. Uutta 
otetta ja asennemuutosta. 

”Kehitetään entistä viihtyisämpää 
ja vetovoimaisempaa Vantaata, joka 
houkuttaa  työllistävää yritystoimin-
taa.  Tarjotaan vaihtoehtoja niin asu-
miseen kuin palveluihin.”

 ”Tahdon, että meillä on terveet 
koulut, ihmisläheiset ja laadukkaat 
perhe-, liikunta- ja kulttuuripalvelut, 
fiksu kaavoitus ja turvallinen arki.”

Talousjärki on välittämistä

Lauri on aiemmin toiminut mm. 
Maanpuolustustiedotuksen Suunnit-
telukunnan ja Suomen Elokuvasää-
tiön puheenjohtajana.

Elokuvasäätiön puheenjohtajan ja 
tekijänoikeusjärjestön johtajan ko-
kemus antaa vankan talousosaami-
sen. 

Se on tärkeää, koska hyvin mo-
ni asia liittyy talouteen ”Osa polii-
tikoista on kovia lupausten antajia 
ja kakun jakajia. Kannattaa muistaa 
huolehtia siitä, että kakku pystytään 
myös tekemään”. n

”TARVITAAN SEKÄ VASTUUTA
 ETTÄ VÄLITTÄMISTÄ”

”Poliitikot ovat kovia lupailemaan, miten kakkua jaetaan. Kannattaa muistaa  huolehtia siitä, että kakku 
pystytään myös tekemään. Tarvitaan sekä  talousjärkeä että välittämistä.” 

”On surullista nähdä koronan 
vaikutukset kulttuurialaan, 

ravintoloihin ja kaikkiin pienyrittä-
jiin”, sanoo Lauri.  
    ”Tulot ovat romahtaneet, kun töitä 
ei voi tehdä.”

Lauri vetää kulttuurialojen yhteis-
tä edunvalvontaorganisaatiota ja on 
johtajana musiikin tekijänoikeusjär-
jestössä. 

Korona ja työttömyys
 

”Viimeksi olin kertomassa yrittä-
jän ja freelancerin työttömyysturvan 
epäkohdista eduskunnan sivistysva-
liokunnalle.”  

Lakimiehen koulutus, oma musiik-
kiharrastus ja tausta puoluelehden 
päätoimittajana antavat  tälle  työlle 
hyvän pohjan. ”Se auttaa toimimaan 
tulkkina poliittisen koneiston ja kult-
tuurialan välillä.”

Strategia tekee toiveista totta

Vantaalla Lauri on sekä kaupungin-
valtuuston, kaupunginhallituksen et-
tä seurakuntaneuvoston jäsen. 

Lisäksi hänelle annetaan laajo-
ja  strategiaprojekteja hoidettavak-
si. Lauri on sekä Vantaan yleiskaava-
toimikunnan puheenjohtaja että Ko-
koomuksen ohjelmatoimikunnan pu-
heenjohtaja. 

Molemmissa hommissa pitää miet-
tiä sekä tavoitteet että keinot niiden 
toteuttamiseksi.  Ilman keinoja, ta-
voitteet jäävät toiveiksi.  

Lauri toimi nuorempana Kokoo-
muksen puoluelehden Nykypäi-

vän päätoimittajana. Kokoomuksen 
puheenjohtajana olivat tuolloin Sau-
li Niinistö, Pertti Salolainen  ja  Ilk-
ka Suominen.  

 ”Olen maltillinen keskilinjan ko-
koomuslainen, joita jotkut kutsuvat 
sivistysporvareiksi”, Lauri sanoo. 

”Kokoomuslaisuus on minulle yh-
distelmä vastuuta, vapautta, välittä-
mistä ja arjen turvallisuutta.”

”Edelliset sukupolvet sanoivat sa-
man asian termeillä ’koti, uskon-
to isänmaa’. Vaikka Kokoomuksel-
le tulisi kuinka paljon haastajia oike-
alta, tätä linjaa Kokoomuksen ei tu-
le muuttaa.”

Siirtyi kulttuurin puolustajaksi
   
Lauri toimi myös kahden kulttuuri-
ministerin poliittisena erityisavusta-
jana. Sieltä  hän siirtyi kulttuurialal-
le.  Hän on hoitanut kulttuurialojen 
yhteistä edunvalvontatyötä, toiminut 
tekijänoikeusjärjestön johtajana se-

kä Suomen Elokuvasäätiön puheen-
johtajana.   

Lauri on naimisissa ja perheessä on 
20-vuotias poika. Musiikki on  pää-
harrastus. Hän on  ollut  säveltäjänä 
kahdessa jazzprojektissa.

”Musiikki on minulle tärkeää. Sik-

PÄHKINÄRINTEEN KIRJASTON PUOLUSTAMISESTA SE ALKOI 
Lauri kuuluu niihin kokoomuslaisiin,  joita usein kutsutaan sivistysporvareiksi.  Siksi ei olekaan ihme, että hän tuli 

Vantaan politiikkaan juuri lähikirjastoa puolustamalla. 

Moni asia liittyy talouteen. Vantaalla Lauri on yksi Kokoomuksen budjettineuvottelijoista ja töissä hän yrittää 
helpottaa taiteilijoiden korona-ahdinkoa.  “Odotin Suomen hallitukselta enemmän”, sanoo Lauri.

si kai päädyinkin juuri luovan alan 
pienyrittäjien ja kulttuurintekijöiden 
puolustajaksi.”

Lauri ei suunnitellut palaavansa 
enää puoluepolitiikkaan. Toisin kui-
tenkin kävi. Vantaa aikoi lakkaut-
taa Pähkinärinteen kirjaston vuonna 

2012. Lauri  lähti käynnistämään ad-
ressiliikettä puolustamaan kirjastoa.

Seuraavissa vaaleissa Lauri valit-
tiin valtuustoon. Hän toimi ensin yh-
den kauden Kokoomuksen valtuusto-
ryhmän puheenjohtajana. Nyt päät-
tyvällä valtuustokaudella hän on ol-

lut kaupunginhallituksen jäsen ja 
yleiskaavatoimikunnan puheenjoh-
taja. Kuten toisaalla lehdessä kerro-
taan, hän vastasi myös Kokoomuk-
sen "Viedään Vantaa hyvän kehälle"-
tavoiteohjelman tekemisestä.

”Yhteistyö ja maltti ovat valttia”

”Valtuustossa on tällä hetkellä 
SDP:llä, vihreillä ja Vasemmistolii-
tolla on aina halutessaan enemmis-
tö.”
 ”Päätökset eivät kuitenkaan aina 
mene blokkien ja rintamalinjojen 
mukaan. Kyse on ihmisten välisestä 
kanssakäymisestä.”

 "Kaikki lähtökohtaisesti halua-
vat vantaalaisille hyvää, joskus toki 
olemme eri mieltä siitä, mitä se on, 
Lauri naurahtaa.  

"Olen oppinut, että joskus onnis-
tuu ja joskus ei. Koska talouspaine 
on kova, kaikkeen ei ole varaa ja ta-
kaiskuja tulee. Tärkeintä on kuiten-
kin tehdä parhaansa.”  n

Lehtijuttu kirjasto-adressista 
vuonna 2012. 

Laurin  tukijoukoissa kuntavaaleissa ovat muun muassa  Ilkka  
Malmivaara,  Esko Nikkilä  (molemmat kuvassa) ja Matti Pirjetä.



”YLEISKAAVA ON VANTAAN 
TULEVAISUUS-STRATEGIA”

”Pähkinärinne, Hämevaara, Linnainen, Hämeenkylä, Vapaala, Askisto ja Varisto
 ovat esimerkkejä viihtyisistä asuinalueista. Niistä tulee pitää hyvää huolta.”

•  Valtakunnan tasolla Sauli Niinistön, Pertti 
Salolaisen ja Ilkka Suomisen puheenjohtaja-
kausilla Lauri toimi Kokoomuksen Nykypäi-
vä-lehden päätoimittajana 1988-1996 ja Ko-
koomuksen tiedotus- ja kampanjapäällikkönä 
1998-2000
•  Vantaalla Kokoomuksen valtuustoryhmän 
puheenjohtajana 2013-2017, ympäristölau-
takunnan puheenjohtajana 2013-2015,  kau-
punginhallituksen jäsenenä 2015-2021  ja 
yleiskaavatoimikunnan puheenjohtajana 
2019-2021 ja Kokoomuksen ohjelmatoimi-
kunnan puheenjohtajana 2020-2021

KOKEMUSTA JA OSAAMISTA LÄNSI-VANTAALTA

Lauri on johtanut tällä valtuusto-
kaudella Vantaan yleiskaavatoi-

mikuntaa. Yleiskaava tehdään noin 15 
vuoden välein. Se on suunnitelma kau-
pungin kehittämiseksi vuoteen 2050 
saakka. 

Helsingin Sanomien mukaan  yleis-
kaava oli kuluvan valtuustokauden tär-
kein päätös.  ”Kiitos toimikunnalle ja 
virkamiehille hyvästä yhteistyöstä”, 
sanoo Lauri. 

Tarkempaa ohjausta

Yleiskaava sisältää kartan, kaavamää-
räykset ja 200-sivuisen kaavaselostuk-
seksi nimetyn kirjan. 

Yleiskaava ohjaa kaupungin kehittä-
mistä ja asemakaavojen tekoa. 

Uusi yleiskaava antaa edellistä tar-
kempia määräyksiä. Laurin mukaan 
luhtitalo-ongelma osoittaa, että tar-
kempaa ohjausta tarvitaan. 

”Ei ole oikein, että pientaloalueille 
voi ilmestyä useampikerroksisia luhti-
taloja naapureilta mitään kysymättä.” 

Suojalauseke pientaloalueille

Uusi yleiskaava edellyttää, että Vantaa 
alkaa suojata pientaloalueiden luon-
netta ja arvokkaita ominaispiirteitä. 
   Lisäksi pientaloalueilla pitää säilyt-
tää riittävästi virkistysalueita eikä niitä  
siis saa rakentaa liian täyteen.  

Tällaisia laatu-asioita ei sanottu 
vuoden 2007 yleiskaavassa.  Siinä lu-
ki vain, että pientaloalueelle saa raken-
taa ”ensisijaisesti pientaloja”.  Kaikki 
muu jätettiin asemakaavoittajan va-
paasti harkittavaksi!

Yleiskaava vaikuttaa viiveellä. Ra-
kentamista ohjaa  asemakaava.  ”Ku-
ten valtuustossa  ja Vantaan sanomis-
sa sanoin, seuraavaksi pitää korjata 
asemakaavoja yhtä hyviksi kuin uusi 
yleiskaava on.”

”Liian monella pientaloalueella on 
ns. korttelikaava, joka sallii muun mu-
assa luhtitalojen rakentamisen.”

Vantaa kasvaa sisäänpäin

Yleiskaavassa on pakko varautua sii-
hen, että Vantaa kasvaa merkittäväs-
ti osana pääkaupunkiseutua.Vuoden 

2007 yleiskaavassa määriteltiin uu-
sia Kivistön ja Aviapoliksen tyyppi-
siä asuinalueita. Tässä ei sellaisia teh-
dä. ”Silloin ideoitiin uudet alueet,  nyt 
ohjataan sitä, miten ne kasvavat ja ke-
hittyvät.”

Vanhoista asuinalueista
pidettävä huolta  

Lauri kantaa samalla huolta vanhois-
ta asuinalueista. Sellaisista, joita täällä 
meidänkin kulmilla on.
   ”Vanhat keskukset, lähiöt ja asuin-
alueet tarvitsevat palveluja ja kehittä-
mistä.”

”Olen esittänyt Vantaan strategia-
seminaarissa, että valtuusto tekee sito-
van ohjelman niiden kehittämisestä.”

 ”Vaikka monet ovat sitä kannatta-
neet,  jostain syystä konkreettista ke-
hittämisohjelmaa ei vieläkään näy. Isot 
rattaat pyörivät kovin hitaasti, joten 
jatkan  asian esillä pitämistä. n

 VAIHTOEHTO
PIKARATIKALLE?

Ratikkavaltuustossa äänestettiin
 ensimmäiseksi Laurin vastaesityksestä.

Millainen se oli?

Vantaan ratikkavaltuus-
tossa äänestettiin ensin 

Laurin tekemästä vastaesi-
tyksestä ja sitten kristillisde-
mokraattien esityksestä. 

Molemmat hävisivät selvin 
numeroin. Mitä Lauri tarkal-
leen ottaen esitti ja miksi? 

Kokouksen pöytäkirjan 
mukaan Lauri esitti, että asia 
palautettaisiin valmisteluun 
”sillä ohjeistuksella, että ns. 
superbussiteknologiaa hyö-
dyntäen toteutetaan vantaa-
laisia laajemmin palveleva 
hajautettu malli, jossa luo-
daan useita ratikkamaisia 
linjoja eri puolille Vantaata 
asukkaiden tarpeiden mukai-
sesti.” 

Pohjoismaissa käytössä

Lauri ehdotti niin sanottuja 
”kiskottomia ratikoita”. Niitä 
toimii muun muassa Ruotsis-
sa ja Tanskassa.  
   ”Niillä on omat kaistat ja 
pysäkit, ne näyttävät ratikalta 
ja palvelevat kuin ratikka.”

”Se on moderni, nopeam-
min rakennettava, edullisem-
pi ja joustavampi malli.”

”Erona on hinta ja se, että 
niiden reittejä voi tehdä va-
paammin eri puolille kau-
punkia, koska ei olla sidottu-
ja yhteen kiskopariin.”

Erilainen malli

Vantaalle suunnitellaan yhtä 
pikaratikka-linjaa. Pikara-
tikka on ratikan ja paikal-
lisjunan välimuoto. Sillä on  
tavallista pidemmät pysäkin 
välit. 
   Lauri taas toivoisi Vantaalle 
eräänlaista lähiratikka-ver-
kostoa, joka toteutettaisiin 
omia kaistojaan ajavilla use-
ampinivelisillä sähköbusseil-
la.   ”Jos pienemmällä rahal-
la saisi lähiratikan tyyppiset 

linjat laajemmalle alueelle, 
miksi maksaa kiskoista? Eten-
kin kun kiskoliikenne on tun-
netusti talvella epävarmaa.”

Myös Länsi-Vantaalle
  
Koska nivelbussiratikka ei ole 
sidottu kiskoihin, se pääsee 
huoltovarikolle tavallista tietä 
pitkin. Se lisää toimintavar-
muutta.
    ”On paljon  suuria  asuin-
alueita ... kuten Pähkinärinne, 
Hämeenkylä ja Hämevaara ... 
jotka eivät ole minkään radan 
varressa.”
   ”Toivoisin, että niistä kulki-
si kiskoton lähiratikka lähim-
mille paikallisjuna-asemille.”

Kompromissi ei kelvannut

Kun Lauri löysi ammattilais-
lähteistä tietoa sähköbussitek-
niikalla toimivista ”kevytrati-
koista” eri maista, hän jakoi 
sitä sekä oman että muiden 
puolueiden sisällä.  
  ”Toivoin, että tämä komp-
romissi kävisi kaikille. Olin 
väärässä.”
   Koska SDP:llä, Vihreil-
lä ja Vasemmistoliitolla on 
valtuustossa jo kolmestaan 
enemmistö, niillä ei ollut tar-
vetta kompromisseihin.

”Tuntui siltä, että monille  
oli tärkeintä kehittää tiettyjä 
idässä sijaitsevia asuinalueita.  
Puhuttiin muun muassa maan 
arvon nousemisesta.”

Hajautettu lähiratikka-ver-
kosto torjuisi  myös ilmaston 
muutosta tehokkaammin kuin 
yksittäinen pikaratikka-linja.”

”Jos halutaan vähentää  
henkilöautoilua, joukkolii-
kennettä pitäisi kehittää siellä, 
missä on jo valmiiksi asukkai-
ta ja liikennetarvetta. Pikara-
tikka painottuu enemmänkin 
aluekehitykseen.” n

Laurin tavoitteena on yleiskaava, joka turvaa Vantaalle asumisen vaihtoehtoja:  
sekä vehreitä pientaloalueita, viihtyisiä lähiöitä että urbaaneja keskustoja. ”Eikä 
sekametelisoppaa, jossa kaikkea on sikin sokin kaikkialla.” 

•  Reservin kapteeniluutnantti
•  Toimi aiemmin  12 vuotta Maanpuolustus-
tiedotuksen Suunnittelukunnan MTS puheen-
johtajana 
• Toiminut asiantuntija-luennoitsijana Valta-
kunnallisilla Maanpuolustuskursseilla 

•  Nyt johtaja tekijänoikeusjärjestö Grame-
xissa sekä edunvalvontajohtaja Luovan työn 
tekijät ja yrittäjät LYHTY-yhteistyöelimessä 
• Eduskunnan valiokuntien käyttämä asiantun-
tija kulttuuri- ja tekijänoikeusasioissa
• Aiemmin  mm. Suomen Elokuvasäätiön pu-
heenjohtaja

• Naimisissa ja 20-vuotias poika. 
• Tärkeimmät harrastukset musiikki, lukemi-
nen ja kesämökki 
•  Asunut yli 20 vuotta Länsi-Vantaalla, ensin 
Pähkinärinteessä ja nyt Vapaalassa
• Syntynyt 1957.  Ylioppilastutkinto Suomessa  
(1977) ja USA:ssa (1975), Oik kand  (1995)

Laaja poliittinen kokemus    Kulttuurin puolustaja Maanpuolustuksen 
asiantuntija

Musiikkia harrastava 
lakimies Länsi-Vantaalta


