
Förord

Helsingfors har varit Finlands huvudstad se-

dan år 1812. Denna stad, som då hade bara 4

000 invånare, är nu centrum i en av Europas

snabbast växande storstadsregioner. Trots att

Helsingfors är en relativt ung stad (grundad

1550), visar den upp många ansikten och

tidsstrata. Varje område i staden har sin egen

historia och nuvarande uttryck, och för somli-

ga områden finns stora framtidsplaner. Dessa

fenomen beskrivs i denna publikation med

hjälp av tabeller, kartor och bilder. Helsingfors

områdesvis 2004 är tillägnad alla dem som

intresserar sig för stadens olika delar: stadens

beslutsfattare, planerare och forskare, stude-

rande och skolbarn, näringsliv och or-

ganisationer, massmedia och givetvis själva

invånarna.

Boken börjar med en orientering i stadens

utveckling på sistone och en områdesjämfö-

relse med hjälp av temakartor. Sedan följer

beskrivningar av de enskilda distrikten, med

fyra sidor per distrikt. På finska, svenska och

engelska får vi en kort presentation av distrik-

tets historia och tänkta framtid. En detaljerad

karta visar markanvändning och service. Var-

je områdes statistiska profil gestaltas med

hjälp av åtta variabler, enligt vilka området

jämförs med hela staden och de övriga områ-

dena. Tabellerna och diagrammen innehåller

senaste rön om markanvändning, invånare,

jobb, boende, byggande och service i områ-

det.

I och med distriktsindelningsreformen

1984 övergick stadens statistikväsende från

begreppet stadsdel till begreppet distrikt.

Helslingfors är nu uppdelat i sju stordistrikt,

33 distrikt och 130 delområden. Denna publi-

kation utgår från distriktsnivån, vilken är den

vedertagna inom den kommunala servicen.

Helsingfors områdesvis kan studeras också

på Internet, på Helsingfors stads faktacentrals

hemsidor . Från samma adress utgår en länk

även till den statistiska Områdesdatabasen

för Helsingforsregionen, ur vilken man kan

plocka ut merparten av denna boks basfakta.

Publikationen har uppgjorts vid Faktacent-

ralens enhet för statistik och informationst-

jänst under ledning av överaktuarie Pekka

Vuori och utredare Tea Tikkanen. Specialutre-

dare Martti Helminen vid Stadsarkivet och

områdesarkitekterna vid Stadsplaneringskon-

toret har givit värdefull hjälp med områdes-

beskrivningarna. Stadsmätningsavdelningen

vid Fastighetskontoret har levererat kartun-

derlagen och flera av stadens ämbetsverk har

levererat olika data för boken. Publikationens

produktionstekniska lösning har planerats av

Otto Burman från ATK-Burman Oy Ab och den

har utvecklats som elevarbete vid Helsingfors

tekniska läroanstalts kursavdelning. Vi tackar

varmt alla dem som deltagit i redigerandet av

boken eller kommit med uppgifter för den.
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