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Suomi tarvitsee Helsingille
kilpailukykyä vahvistavan ohjelman
Kansainvälinen kilpailu yrityksistä ja osaajista käydään
yhä enemmän metropolien kuin valtioiden välillä
Tuore selvitys ehdottaa Helsingin seudulle omaa metropolisopimusta nopeuttamaan alueen
kasvua ja parantamaan houkuttelevuutta. Lisäksi esitetään liikenneyhteyksien merkittävää
parannusta ja englannin tekemistä asiointikieleksi.
Helsingin seutu kasvaa nopeasti, mutta silti vauhti on pohjoismaisiin pääkaupunkeihin Osloon ja
Tukholmaan verrattuna vaatimatonta. Laajemmassa kansainvälisessä vertailussa Suomen
pääkaupungin kehitys yltää vain keskinkertaiseksi. Metropolin kasvuun ja kehitykseen on
saatava lisää laatua ja vauhtia, jotta Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa.
Mitä dynaamisempi metropolialue on, sitä suurempi on kansantalouden kakku. Modernissa
taloudessa kaupunkialueen kilpailukyky on ratkaisevampaa kuin valtion, silloin kun yritykset
päättävät sijoituspaikastaan. Suomi tarvitsee nykyistä kansainvälisemmän, saavutettavamman ja
kilpailukykyisemmän pääkaupunkiseudun, koska verrokkeina ovat Pohjois‐Euroopan muut
metropolit.
Tuore selvitys ehdottaa Helsingin seudulle omaa metropolisopimusta, joka rakentuu nykyisen
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL‐sopimuksen päälle. Sopimus olisi tätä laajempi ja
sisältäisi kasvun vauhdittamisen kannalta olennaiset koulutus‐, tutkimus‐ ja innovaatiopolitiikat.
Sopimuksessa tärkeimmät kasvualat sekä kaupunkipolitiikan tarve tunnustetaan ja hyväksytään
yli vaalikausien. Sopimusosapuoliksi tulisivat valtion ja kuntien lisäksi myös alueen korkeakoulut.
Selvityksessä ehdotetaan lisäksi, että pääradalle rakennetaan kolmas raide ja että osa nopeista
junayhteyksistä ohjataan lentoaseman kautta Helsingin keskustaan ja tulevaisuudessa aina
Tallinnaan saakka. Helsingin seudun sisäisiä yhteyksiä tehostetaan mm. ottamalla käyttöön
ruuhkamaksujärjestelmä, joka hillitsee liikenteen haittoja ja lisää pelivaraa
liikenneinvestointeihin. Helsingin kantakaupunkia on laajennettava ja metropolin muita
keskuksia tiivistettävä.
Ulkomaisten osaajien ja opiskelijoiden houkuttelua ja työnteon mahdollisuuksia parannetaan
tekemällä englannista virallinen asiointikieli. Kielikysymyksen lisäksi Suomen huippuyliopistojen
keskeisten alojen rahoitus on turvattava.
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Metropoliselvitys muodostaa neljännen osan Kaupunkipolitiikan tiekartta ‐sarjassa. Tutkimuksen
tilaajat ovat Hypo, Palvelualojen Ammattiliitto, Rakennusteollisuus RT, Rakennustietosäätiö, SAK
ja Sitra. Selvityksen on toteuttanut MDI.
Lisätietoja:
Suomen Hypoteekkiyhdistys, Juhana Brotherus, 050 384 9479, juhana.brotherus@hypo.fi
Rakennusteollisuus RT, Sami Pakarinen, 050 343 4337, sami.pakarinen@rakennusteollisuus.fi
SAK, Sauli Hievanen, 0400 165 004, sauli.hievanen@sak.fi
Sitra, Janne Peljo, 040 528 5754, janne.peljo@sitra.fi
Palvelualojen Ammattiliitto, Elena Gorschkow‐Salonranta, 044 743 1725, elena.gorschkow‐
salonranta@pam.fi
Rakennustietosäätiö, Matti Rautiola, 0207 476 300, matti.rautiola@rakennustieto.fi
MDI, Janne Antikainen, 040 764 1829, janne.antikainen@mdi.fi

Suomen Hypoteekkiyhdistys & Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Juhana Brotherus
pääekonomisti
puhelin (09) 228 361 tai 050 3849 479
Juha Lappalainen
viestintäasiantuntija
puhelin 0400 961 087
Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo‐
konserni on kaikista pankki‐ ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä omistama keskinäinen yhtiö, joka on
erikoistunut toiminnassaan pelkästään asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu
talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy.
Osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2017 mukaan Hypo‐konsernin tase oli 2,6 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 13,0 %,
luottokanta 2,1 miljardia euroa, talletukset 1,3 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,13 % ja liikevoitto 4,9
miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 28 000.
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