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Helsingin ja Vantaan valtuustot käsittelivät yhdistämisselvityksen jatkamista samana 

päivänä. Vantaalla historiallinen valtuustokokous sai arvoisensa päätöksen kun Helsinki- 

Vantaan yhdistämisselvityksen jatkotoimenpiteet saivat Vantaan valtuustossa 

lopettamispäätöksen aika tyrmäävällä enemmistöllä 45- 22. Kokoomuksen jäätyä lähes yksin 

liitosselvityksen takuumieheksi. Vaikka tiettävästi oli käyty kovaa taivuttelukampanjaa eri 

pienryhmien suuntaan eivät nämä taipuneet yhdistämisen kannalle. 

Puheita pidettiin 8 tuntia ja esitettiin jopa ehdotuksia että kuntajakolain mukaiseen 

yhdistämisselvitykseen voitaisiin liittää kaikenlaisia ehtoja ja toiveita lähidemokratian 

toteutumisesta ja lainsäädännöllisistä toimenpiteistä.  

Tämä ei kaupungin lakimiehen mukaan ole edes mahdollista mutta se kaikui kuuroille 

korville kun yhdistämisen jatkamista perusteltiin. 

Väitteet että kuntajakolain mukaisen selvityksen tekeminen ei tarkoita yhdistymiseen 

tähtävää toimeksiantoa on täyttä puppua. Silloin me olisimme ilmaisseet Vantaan kaupungin 

tahtotilana olevan Helsingin ja Vantaan yhdistymiseen tähtäävän selvityksen tekemisen. 

Esitettiin että tarvitaan lisää tietoa siitä millainen yhdistetystä kaupungista tulisi. 

Mitään tietoa jostain tulevasta ei kellään voi olla vaan ainoastaan kuvitelma tai visio jonka 

toteutumisesta ei ole mitään varmuutta.  

Tehdyissä selvityksissä faktatietoa on jo 1000 sivun verran. Sekään ei kuitenkaan riitä jos 

tieto ei ole mieluista.  

 

Miksi Helsingin päättäjät eivät usko seudullisesti laajempaan kuntien yhteistyökehitykseen 

kun muissa kunnissa se nähdään hyvänä ja kansalaisten kannalta hedelmällisenä.  

Helsingissä liitosselvityksen jatkamisen puolesta äänesti 69 valtuutettua ja vastaan 13. 

 

Kahden ison kaupungin lakkauttaminen ja uuden synnyttäminen sekä päällekkäisten 

toimintojen yhdistäminen ei käy hetkessä vaan vaatii useita vuosia. Tämä aiheuttaa 

hämmennystä yritystoiminnan ja teollisuuden kehittymisen kannalta. Koko selvityksen teon 

ajan vain odoteltaisi ja mitään seudullisia hankkeita ei vietäisi eteenpäin. Tähän Vantaalla ei 

ole varaa.  

 

Laajempaan seutuhallintoselvitykseen sen sijaan kannattaa tehdä lisäselvityksiä.  

Ympäristökuntien hiukan nihkeää suhtautumista seutuhallintoon voidaan ehkä osittain 

selittää halulla odottaa Helsinki- Vantaa selvityksestä tehtävää päätöstä. 

Pakkotoimien käyttöönottamisella uhkailu hallituksen nimissä ei lupaa hyvää kuntien 

väliselle kanssakäymiselle ja vahingoittaa yhteisten asioiden hoitamista. 

Koko prosessin ajan on asiassa ollut mukana kolme osapuolta Helsingin Sanomat, Helsingin 

kaupunki ja Vantaa. Gallupit vantaalaisten halusta liittyä Helsinkiin voi jättää omaan 

arvoonsa. Oma katugalluppini jo pidemmältä aikaväliltä on antanut aivan toisen tuloksen. 

Kun päätös on nyt tehty ja pulinoiden pitäisi loppua niin pelkään pahoin että Helsingin herrat 

ja rouvat eivät voi antaa periksi vaan hallitusneuvotteluissa tämä asia taas otetaan esiin.  
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