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Metropolialueen kuntajakoselvitys valmistui: 
Helsingin seudun voimavarat yhteen, viisi kuntaa metropolikaupungiksi - 
lähidemokratiaa ja palveluja vahvistetaan kotikaupungeissa 
 
Metropolialueen kuntajakoselvittäjät Mikko Pukkinen, Cay Sevón ja Matti Vatilo esittävät 
metropolialueen viiden kunnan yhdistymistä uudeksi metropolikaupungiksi. Mukana olisivat 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Sipoo ja Vantaa. Lisäksi metropolikaupunkiin esitetään liitettäväksi 
Tuusulan eteläisin, Helsinki-Vantaan lentokenttään rajoittuva osa.  
 
”Tavoitteena on tulevaisuuteen suuntautuva kestävä kaupunki, jolla on voimavarat huolehtia 
asukkaidensa hyvinvoinnista, joka on kulttuurisesti avoin ja innostava ja joka kantaa vastuuta koko 
Suomen kansainvälisestä menestyksestä”, sanoo kuntajakoselvittäjä Mikko Pukkinen. 
 
Oma kotikaupunki palveluineen lähietäisyydellä 
 
Metropolikaupunki muodostuisi 15–20 palvelualueesta, ”kotikaupungeista”, jotka huolehtisivat 
osaltaan asukkaiden tärkeistä lähipalveluista. Kotikaupungeilla olisi vaaleilla valittavat 
aluevaltuustot tai metropolikaupungin valtuuston valitsemat aluelautakunnat. 
Metropolikaupungin tasolla vastataan talouden päälinjoista, hallinnosta, kilpailukyvyn 
edistämisestä, maankäytön suunnittelusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaamisesta ja 
tuottamisesta. 
 
”Lähtökohtana on, että asukkaiden arkiset palvelut kuten päiväkodit ja peruskoulut, kirjastot ja 
lähiliikuntapaikat tulisi olla lähellä ja saavutettavissa jalan tai joukkoliikenteellä. 
Metropolikaupunki puolestaan tarjoaisi harvemmin käytettäviä palveluita ja vastaisi suuremman 
mittakaavan asioista”, kertoo kuntajakoselvittäjä Matti Vatilo.  
 
”Kuntien yhdistyminen on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistumiselle. Uusi Helsingin 
metropolikaupunki syntyy lakkauttamalla viisi kuntaa ja perustamalla tilalle yksi uusi. Uusi 
pääkaupunki olisi entistä vahvempi toimija pohjolassa ja lisäisi välittömästi sen kansainvälistä 
kiinnostavuutta ja vetovoimaa”, sanoo kuntajakoselvittäjä Cay Sevón. 
 
Kuntajakoselvittäjät tukevat Keski-Uudenmaan kuntien omaa selvitystä Keski-Uudenmaan 
kaupungin perustamiseksi. Siinä Keravan, Tuusulan ja Järvenpään yhdistyminen olisi hyvä alku. 
Vihdin ja Kirkkonummen yhdistyminen tukisi voimavarojen kokoamista Länsi-Uudellamaalla. 
 
Kunnat käsittelevät alkukeväällä 
 
Valtionvarainministeriö käynnisti metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen joulukuussa 2013 
Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan, Vantaan sekä Vihdin 



välillä. Selvityksessä on tarkasteltu kuntajakoa koko metropolialueen ja Suomen kehittämisen 
näkökulmasta. Lopullinen ehdotus perustuu viime kesäkuussa julkaistuun alustavaan linjaukseen.  
 
Esitys metropolialueen kuntajaoksi sekä sopimusluonnos kuntien yhdistymiseksi on luovutettu 
ehdotuksessa mukana olevan kuntien johdolle 5.12.2014. Esitys tulee sen jälkeen julkisesti 
nähtäville kuntalaisten mielipiteitä varten 30 päivän ajaksi. Kuntien hallitukset kokoavat 
kuntalaisten mielipiteet ja vievät esityksen valtuustojen käsittelyyn, joka ajoittuu helmi–
maaliskuulle. Valtuustojen päätösten jälkeen selvittäjät voivat tarvittaessa esittää ministeriölle 
kuntakohtaisen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä. 
 
Lisätietoja: 
Kuntajakoselvittäjä Mikko Pukkinen, mikko.pukkinen@vm.fi, p. 050 443 7314 
Kuntajakoselvittäjä Cay Sevón, cay.sevon@vm.fi, p. 029 553 0242 
Kuntajakoselvittäjä Matti Vatilo, matti.vatilo@vm.fi, p. 029 553 0243 
 
www.metropoliselvitys.fi 
www.metropolutredningen.fi 
 
Liitteet: 

 Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys, Loppuraportti (pdf) 

 Kuntarakennelain 8 §:n mukainen yhdistymissopimus (pdf) 

 Kuntajakoselvittäjien esitys tiedotustilaisuudessa (pdf) 

 Kuva 1: Periaatekuva metropolikaupungin kaupunkikeskusten ja palvelualueiden 
muodostamasta rakenteesta. Kuvassa ei mallinneta todellisia kaupunkikeskuksia. Lähde: 
Metropoliselvitys  

 Kuva 2: Metropolikaupunki kartalla. Lähde: Metropoliselvitys 

 Kuva 3: Metropolikaupungin palvelurakenne. Lähde: Metropoliselvitys 
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