
Lehdistössä ja mediassa on esiintynyt Vaarala- seuran puheenjohtajan ehdotuksia Vaaralan liittämisestä 

Helsinkiin.. Jopa Helsingin kaupunginjohtaja on tähän vastannut vaikka pitäisi kaikkien ymmärtää että se ei 

tule olemaan vaihtoehtona.. Saattaahan olla että jotkut alueet haluaisivat liittyä Sipooseen, Keravaan, 

Tuusulaan tai Espooseen ihan vain kyläyhteisön päätöksellä.    

Kaikella kunnioituksella pitää todeta että Vaarala ei ole erillinen osa Vantaata eikä yksittäisiä kyliä aleta 

liittää mihinkään vaan kyseessä on koko Vantaata koskeva asia. Valtuusto on jo kerran Vantaa – Helsinki 

yhdistymisen hyötyjen ja haittojen selvityksen jälkeen todennut että liittyminen Helsinkiin ei ole Vantaan 

eikä vantaalaisten kannalta järkevää. Näitä asioita on jo kertaalleen siis arvioitu eikä vain tuntemuksien 

pohjalta. Tosin kokoomus vielä haikailee liitoksen perään. Vantaa, Helsinki ja Espoo ovat liian suuria 

yhdistyäkseen keskenään mutta muut pääkaupunkiseudulla tekeillä olevat yhdistymisselvitykset saattavat 

jotain tulosta tuoda tulevaisuudessa.  

 Palvelujen katoamisen pelkoa on käytetty perusteena Vantaan ja Helsingin yhdistymiselle. Helsinki 

velkaantuu kovaa vauhtia ja ottaa lisää velkaa. Joten hyvältä ei näytä sielläkään. Lopulta on pakko taipua 

säästökuuriin ja palveluverkon supistamiseen. 

Vantaalla säästötoimiin on herätty hieman aiemmin ja päätökset koskevat kipeästi asukkaita ja päättäjiä. 

Kahden ala-astekoulun lakkauttaminen ei tietenkään ole hyvä asia. Hevoshaan koulu sijaitsee sosiaalisesti 

erittäin haavoittuvalla Hakunilan alueella ja on paikkana paras mahdollinen jo lasten 

urheilumahdollisuuksien takia. Jos koulut lakkautetaan asteettain, ei niiden tontteja pitäisi uudelleen 

kaavoittaa eikä rakentamissuunnitelmia tehdä ennen vuotta 2016 jotta voidaan nähdä pitävätkö väestö, - ja 

oppilasennusteet paikkansa. Tulee olla varmaa että lapset voidaan turvallisesti mahduttaa muihin 

kouluihin. Paviljonkien lisääminen ei ole kestävä ratkaisu jos ennusteet eivät toteudukaan tai ilmenee muita 

vakavia ongelmia. Seinistä säästäminen on hieno termi mutta koskee oikeasti kuitenkin ihmisiä. 

Maanmyyntituloja ei pidä kytkeä perusopetuksen säästöihin. 

  On myös todettava että Kehä kolmosen toisen vaiheen parantamisen yhteydessä rakennettavat 

meluesteet Vaaralan kohdalle tullaan rakentamaan SDP: n valtuustoryhmän ja koko valtuuston yhteisestä 

vaatimuksesta. Ei suinkaan Helsingin ansiosta. 

Ensisijaisesti pitää saada metropolihallinto mahdollisimman pian jotta kaikki pääkaupunkiseudun kunnat 

yhdessä vastaavat velvoitteista liikenteen, maankäytön, asuntotuotannon, ympäristön ja 

maahanmuuttajaväestön kotouttamisesta. Vapaamatkustajia ei voi enää jatkossa olla. Vantaa on kehittyvä 

kaupunki ja selviää kyllä veloistaan huolimatta. 
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