
Valtuusto puhe 6.4.09 Tarja Eklund 
Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät vantaalaiset valtuutetut. Helsinki on heittänyt meille esityksen 
Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistymisen hyötyjen ja haittojen selvittämisestä 
pyytämättä ja yllättäen. Kaupunginvaltuusto on sitoutunut 15.12 pääkaupunkiseudun kuntien 
yhteistyösopimukseen vuosille 2009 – 2012 joissa tavoitteena on kaupunkien välisen yhteistyön 
kehittäminen. Mikä kiire Helsingille on nyt tullut käynnistää selvitys joka tähtää vain Helsingin ja 
Vantaan yhdistämiseen ja joka on nyt laukaissut paniikkireaktion myös ympäröivissä kunnissa 
Helsingin mahdollisesti kasvavaa liiallista määräysvaltaa vastaan. Esim. Kirkkonummi juuri 
muutamia päiviä sitten haki turvaa naapurikunnista. Helsingin akressiivinen käytös hankaloittaa 
pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä varmasti. Onko niin, että Vantaan ja muiden 
pääkaupunkiseudun kuntien kasvava kehitys ja voimistunut yhteistyöhalukkuus on tekemässä 
tarpeettomaksi suurten kaupunkien yhdistämisen ja näin pienentämässä Helsingin monopoliasemaa 
pääkaupunkiseudulla? Nyt on viimeinen hetki iskeä Vantaan kimppuun ja kaapata se Helsingin 
takapihaksi, jonne voidaan työpaikka- alueena sijoittaa kaikki epämieluisat hankkeet ja luoda siitä 
sosiaalisesti heikommin pärjäävien ihmisten asuinpaikka. Helsingin kantakaupunkia ja 
merenrantoja sekä Espoon rajoilla olevia alueita voidaan sitten kehittää hyvien veronmaksajien 
ehdoilla ja muualle ei sitten rahaa riitäkään. Helsingistä on tullut röyhkeä, itsekäs pikkupoika joka 
haluaa kaiken ja heti ja Vantaalla eräät tahot haluavat tämän tahtotilan mahdollistaa, valitettavasti. 
Voidaan kysyä kenen asialla näissä hankkeissa ollaan. Elinkeinoelämän ja yritysmaailman etuja 
ajamassako vai tavallisen asukkaan palveluja parantamassa. Vantaalaisia ei pelota selvityksen 
tekeminen vaan se mitä selvityksen jälkeen tapahtuu. Helsingin tarkoitus on yhdistää Vantaa ja 
Helsinki ei hankkia tietoa mahdollisesta yhdistymisen vaikutuksista kuten tässä valtuustossa jotkut 
yrittävät uskotella. Kalliita tutkimuksia ei tehdä huvin vuoksi tilanteessa jossa kunnat ovat 
säästöpakon edessä vähenevien verotulojen vuoksi. Ylimääräistä rahaa ei ole Helsingissä eikä 
Vantaalla. Sipoon tapauksen muistaen ei keinoja päämäärän saavuttamiseksi tulla kaihtamaan ja 
kansanäänestyksillä etenkin kun ne voivat olla vain neuvoa antavia ei tule olemaan hankkeen 
läpiviemisen kannalta merkitystä. Toki kannatan sen järjestämistä. Nykyinen maan hallitus tulee 
kaikin voimin tukemaan Helsingin ja Vantaan yhdistämistä joten olemme nyt todella tekemässä 
ratkaisun joka mahdollistaa yhdistymisen. Tämä ei ole leikkiä vaan paremminkin painajainen. 
Vantaalaisten valtuutettujen tulee ajatella vain ja ainoastaan Vantaalaisten etua. Helsingin, nykyisen 
hallituksen tai oman puolueen yleisen mielipiteen ei pidä antaa ratkaista tätä asiaa. Me olemme 
vastuussa vain vantaalaisille äänestäjille. Vantaan ja asukkaiden kannalta seutuhallintomallin 
selvittäminen on ensisijaisesti parempi vaihtoehto ja Helsingin kanssa tehtävä selvitys on näin ollen 
tarpeeton, turha ja kallis. Todellinen metropolialue voi olla vain laajempi kokonaisuus, ei kahden 
kaupungin yhteenliittymä. Tarja Eklund. 
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