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Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta tai lyhyemmin Yhdistynyt 
kuningaskunta on saarivaltio Länsi-Euroopassa. Se muodostuu Englannista, Skotlannista ja Walesista, 
jotka sijaitsevat Ison-Britannian saarella, sekä Irlannin saarella sijaitsevasta Pohjois-Irlannista. Tämän 
lisäksi Yhdistyneellä kuningaskunnalla on hallussaan eräitä näiden lähellä sijaitsevia saaria ja saaristoja 
sekä muutamia kaukaisia merentakaisia alueita.

Yhdistyneen kuningaskunnan pinta-ala on 243 610 neliökilometriä,[1] eli noin kaksi 
kolmasosaa Suomen pinta-alasta. Maan asukasluku on noin 63 miljoonaa, joten se on 
väkiluvultaan Euroopan unionin kolmanneksi suurin valtio.[3]

Suomen kielessä koko valtiosta käytetään yleiskielessä yleensä nimitystä Britannia tai Iso-Britannia, 
puhekielessä jopa Englanti. Viimeksi mainittu on kuitenkin vain yksi Yhdistyneen kuningaskunnan osa. 
Britit, varsinkin walesilaiset, skotit ja pohjoisirlantilaiset, voivat pitää loukkaavana nimen käyttöä koko 
valtiota tarkoittavana.

Vuodesta 1801, jolloin Irlanti tuli osaksi kuningaskuntaa, vuoteen 1921, jolloin Irlanti itsenäistyi, valtion 
nimenä oli Ison-Britannian ja Irlannin 
yhdistynyt kuningaskunta. Tämän edeltäjänä 
oli Ison-Britannian kuningaskunta, joka 
muodostui vuonna 
1707 Englannin ja Skotlannin kuningaskunti
en yhdistyessä.

Piirros 1: Iso-Britannia ja Lontoo (lähde Google Maps)

Lontooksi käsitetään 
yleensä niin 
sanottu Suur-Lontoon 
(Greater London) alue, 
joka koostuu 
32 kaupunkipiiristä 
(borough) sekä Lontoon 
Citystä (City of London). 
Näiden alueiden 
itsehallinto on lähellä 
suomalaisen kunnan 
itsehallinto-oikeutta. 
Koko Suur-Lontoon 
yhteinen hallintoelin 
on Suur-Lontoon 
yleishallintoviranomainen 
(Greater London 
Authority), johon 
kuuluvat vaaleilla 
valittu pormestari sekä 
häntä avustava 25-
jäseninen edustajisto. 

Kuva tehty ruutukaappauksella Google Maps -sivustolta ja rajattu 
vektorigrafiikkaohjelmassa (Libreofficen Draw, myös Inkscape) Lontoo-
tietoruudut tehty erillisillä kehyksillä (Lisää-->Kehys). Myös tämä teksti on 
kehyksessä. Kehyksen väri on vaihdettu huomion herättämiseksi (tietoruutu)

Lontoo (engl. London, lat. Londinium) 
on Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja Englannin pääkaupunki. Lontoon 
asukasluvun määrittely on melko monimutkaista ja 
riippuu siitä, miten kaupunki määritellään. Lontoon 
virallisen alueen (Lontoon City ja 32 Lontoon piiriä) 
väkilu on noin 8,3 miljoonaa ihmistä.[3] Lontoon 
kaupunki/urbaanialueella (Larger Urban Zone) asuu 
noin 11 905 500 ihmistä[4], kun taas 
Lontoon metropolialueella (London Metropolitan 
Area) asuu arviolta 15 010 295 ihmistä[5], mutta 
Greater London Authorityn mukaan metropolialueella 
asuu noin 21 miljoonaa ihmistä[6].

Suur-Lontoon pinta-ala on 1 572 neliökilometriä.
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