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a

n d ·s _ ,.1. a n d s k a p s s t y r e

s e s fra~stäl~ning till Ålands landsting
förslag om utverkande av tillägg till extra
ordinarie anslaget för . byggande av skolhus
för Ålands yrkesskola.

I en till Ålands / delegationen riktad framställning den 3 december

1956 har ~lands landsting anhållit, att landskapet Åland måtte beviljas ett extraordinarie anslag om 130 .000.000 mark för byggande av skol
h~s för Ålands yrkesskola. Den 23 september 1957 har Ålandsdelegatione
bifallit sagda framställning och med skrivelse samma dag anhållit om
Republikens

Presiden~

stadfästelse av beslutet. Med framställning den

17 september 1959 har Ålands landsting härefter hos Ålandsdelegationen
anhållit, att delegationen måtte till Republikens President överlämna
nya, reviderade ritningar för Ålands yrkesskolas sk olhus såsom komplet
tering till Ålandsdelegationens förenämnda beslut av den 23 s€:ptember

1957. Med skrivelse av den 24 maj 1960 har Ålandsd legationen anhållit
att Repub likens President ville stadfästa delegationens tidigare beslu
i saken samt foga anstalt därom, att det landskapet Åland på grund här
av tillkommande extraordinarie statsanslaget måtte mot redovisningsskyldi ghet till Ålands landskapsstyrelse i behörig ordning utgivas.
Den

~2

juni 1961 har Republikens Pr esident meddelat sin stadfästelse

av Ålandsdelegationens beslut om beviljande av ett extraordinarie stat
anslag om 130.000.000 mark för byggande av sko lhus för Ål ands yrkessko
Efter det ritningarna på anmodan av handels- och industriministerie
i vissa detaljer hade reviderats och

komplettera~,

kunde Byggnadsstyre

sens godkännande av huvudritningar, arbetsbeskrivning och kostnadsberä
ningar erhållas den 26 september 1961 oQh hand els- och indus triministe
riets enahanda godkännande
~ostnadsberäkningar,

den 20 november 1961. Ovannämnd

som innefattade byggnadskostnader, expertarvoden

och kostnader för kopior, slutade på 175.000.000 mark. Emedan dock Byg
nadsstyrelsen framhållit, att erforderliga befolkningsskyddsutrymmen i
skolhuset måste anordnas, var det nödvändigt att i sådant avseende ytt
ligare komplettera ritningarna. I förenämnda kostnadsberäkningar hade
icke medtagits de jämförelsevis stora utgifterna för dessa befolkningssk;yddsu tryI!lli'len.
Sedan alla förberedande arbeten blivit slutförda kunde byggnadsföre-taget utbjudas på entreprenad under vårvintern 1962. Samtliga inkomna
entreprenadhandlingar jär;1t e förslag till entreprenadkontrakt med huvud-

'

entreprenören tillställdes Byggnadsstyrelsen för granskning och godkännande, och den 25 maj 1962 meddelade Byggnadsstyrelsen, att entreprenör
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entreprenadkontrakt och byggnadskontrollant · fö,r Ålands yrkesskolas
skolhuabygge blivit godkänd a.
·· ·
Tiet sålunda godkända kontraktet med huvudentreprenören slutade på
inalles 210.228.500 mark. Redan i detta skede var det alltså uppenbart,
att det beviljade extraordinarie anslaget,

som för övrigt grundade sig

på kostnadsberäkningar från år 195 6, skulle bliva otillräckligt. Med
hänsyn till de särskild a omständigheterna i ärendet, ansåg

~ andskaps 

styrelsen det dock icke vara befogat_ att ytterligare uppskjuta förverklig andet av de under så många år aktue lla byggnadsplanerna utan meddela
de byggnadskommissionen, att arbetena skulle få inled as.
Kontraktsenligt skall skolhuset vara färdi gställt under augusti månad 1963, så att arbetsåret 1963-1964 kan inl edas i den nya byggnaden.
Enli gt den kostnadskalkyl l andskapsstyr e lsen låtit utarbeta

sku~le

för

slutförande av bygt,.nalsföretaget erfordras följande tilläggsansl_ag:
I. Tilläggsanslag för entreprenadsumman:
Antaget och godkänt entreprenadbelopp

210.228. 500

Avdrages beviljat extraordinarie anslag 130.000.000
II. Anslag för ind exstegri n gar

80.228.500
. 10.000 .000

III. Arvoden, dagtraktamenten och resekostnader åt arkitekt, konsulter och konstruktör srunt a rvod en åt byggnadskontrollant
och byggnadskommissionen

20.000.000

IV. Tillägs- och ändringskostnader:
lL huvudvattenledning

500.000

2. läkt arvåni n g i verkstäderna

1.960.000

3. spånutsugning

1.200.000

4.

förbrän~ingsugn

150.000

5. inredning av verkstädernas
förrådsrum

600.000

6. telefonväxel

500.000

0 J

7. reserveras för oförutsedda
2. 500. 000

tilläggskostnader
V. Grundanskaffningar till

7.410.000

avdelningarn~,

1. bilavdelningen

4.181.000

2. el-avdelningen

865 .00Ö

3. handelsavdelningen

825.000

4. metallavdelningen
5. sömnadsavdelningen
6. träbearbetningsavdelningen

7. övriga grundanskaffning ar

5.705.000
1.000.000
5.938.500
3.250.000

21.764.500
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VI. Anslag för lö s inredning

I det beräknade beloppet för

I

tilllä ggs~

och

'

s.opo.ooo
~§rt 147.403.ooo:----==============
ändr~pgskostn.der

ingår

sådana poster, som under byggnadsföretagets fortsatta· förverkligande
blivit erforderliga för att täcka utgifterna för detaljer och kompletteringar, som antingen tidi gare icke blivit beaktade ell er också i pr ak
tiken befunnits oändamålsenliga. Den enda mera väsent liga komplettering
av de fastställd a huvudritningarna, nämli gen en förstoring av skolans
verkstadsutrymmen genom utbyggnad av en läktarvåning, har den 8 november 1962 i vederbörlig ordning blivit godkänd av handels- och industriministeriets avdelning för yrkesutbildning.
Vid uppgörandet av de.taljförslaget till gruhdanskaffning ar ·för
avdelningarna har iakttagits i riket gällande normer. Hand e ls- och
industriministeriet har granskat anskaf fningsprogrammet och i skrivelse
av den 5 november 1962 förklarat sig g odkänna detsamma. Dock har minist
riet samtidigt fäst uppmärksamheten vid, att maskinparken ytterligare
borde kompletteras efter det und ervisning en vidtagit· i

de nya lokalit e -

terna och alla avdelningar arbeta i full utsträckning. Förutom ovannämn
da allmänna norr.aer har dessutom företagits en noggrann jämförelse med
motsvarande grundanskaffningar vid jämförbara yrkes skolor i riket. Mernämnda grundanskaffningspr ograrn har dessutom givetvis ställts i relatio
till redan befintlig maskinell utrustning vid Ålands yrkesskola. Slutli
gen bör i

detta samr.1anhang observeras, att en helt ny avde lning, trä.!..

bearbetningsavdelningen, skall inr edas och utrustas med maskiner.
Anslaget för lös inredning har med utgångspunkt från under hösten

1962 gäll ande priser beräknats av arkitektbyrå Elma och Erik Lindroos!
I detta sammanhang kan erinras om att den s.k. fasta inredningen ingår
i ent r eprenadsumtian.
Under hänvisning till ovanstående får landsk apsstyre ls en vördsammast
föreslå
att landstinget måtte ingå till Ål a ndsdel egationen med anhål lan om anvis ande av

147.403 .000 mark såsom tillägg till extraordinarie ans l aget för byggande av skolhus
för Ål ands yrkesskola genom en sålydande
framställning:
Till Ålandsdelegationen
från Ålands l andst ing
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en till Ålandsdel egatione n ---~-~- (se fr ams~ä llningen ovan)
ingår i entreprenadsumman.

I

~~-~--

På grund av det ovan anförda anhåll er landstinget 'vördsamt

Mariehamn, den

att Ål andsde l egationen måtte anvisa
147. 403 .000 rnark såsom tillägg till ex tr aordinari e ans lage t för byggande av ett skolhus för Ål ands yrkesskol a.
19 62.
På land stingets vägnar:
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Marieharnn, den 22 november 1962.
P å 1 "1ill
~apsstyrelsens vägn a r:
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Lantrå.d
Aldr · landsk apssekreterar e

Jan-nrik LindI
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Grundanskaffn~ng splan

Jör bilC1vc;lelnj__ngen_:
...

~ -~

....

14.000:- .

24 st .· filbänkar
1
-- 1

11

ti ----

elsvetstransformator
-:ri"ci.ndb.oi·rilaskin

1 "

bromsbandsslipapparat
hydraulisk pres~ 80-100 ton
f ramvagnsbrygga
högtryckssmörjningsapparatur
vulkaniseringsapparat
oskilloskop
'
,..

1 "

pil~7ft

1 "

1 "
1 "
1 ti
1

Il

1
1
1

1

1
1

•.

.......:-··· · ··

34Q:6oci:""""'
l.Oöb.OOO:-

l00.000:50.0Ö0:-

25'cL-66o: ...

~

tändstif tsrengöring ~äpparat
dbrnkraf t
"
tvätthallsl.yft
"
Il
snabbladdrtingsaggregat
Il
vehtilsätesfräsmaskih
Il
avfettning stank
n
broms luf tnin gs apparat
sats brotschar för kamaxelbussningar

1 "
1

~

·

3 36. 000:,...
160.000:50.0ÖO:150.dOO: ....

450 ,bo_o :50 , odo: ....
75l000:200.oob : ~

120.ddb:200.doo:~

225.00Ö: ....
225.0bö:-200.ood::...
mk. 4.181.000:-

Ovanstående priser baserar si g dels på skriftliga offerter, dels på
muntliga meddelanden från leverantörerna.
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Grundanskaffningsplan för el-avdelningen:
i

1 st bänkborrmaskin
1 " handborrmaskin

70.000:25.000:-

brännlackeringsugn

1

"
"
"
"

universalmätare

40 .. -000 :-

1

"

motständsmätare

35.000:-

1

"

strömtransf ormator

20.000:-

1

"

wattmätare

35.000:-

1

"

stenväggsborrrnaskin

1
1
2

450.000:-

magnetiseri ngsmaskin
kondensatore r

75.000:7.500:,

15.000:-

100,. 000 :mk

Grundans~affningsplan

för handelsavdelningen:

15 st. räknemaskiner
1 "

865.000:-

675.000:-

45.000:-

e lektrisk skrivmaskin

150.000:mk

825.000:-

Ovanstå~ nde priser baserar sig dels på skriftliga off e rt e r, dels på

muntliga med deland en från l e v erantörerna.

1..10 J

.·

. Grundanskaffning s,pJ;.~.p för metall avde l nin,gen,:
~

1
1
2
2
1
1
1
1
25

st
"
"
"
"
"

'
900.000:
-

svarv
.,
överfräsmaskin
svets_omrdrmare
3 25. 000: svetstransf ormatorer
1 60.000:bandslipmaskin
bänkslipmaskin
handborrmaskin
smideshammare (luf tmod ell)
filbänkar
14.000 :-

11

"
11

2 . 60 0-.. 000 :650~ 000 :- ·

320.000.50.000 :100 . 000:35 .000:700 . 000 :350.000:-

mk

5.705.000:-

Grundanskaffningspl an fö r sömnadsavdelningen:
Il
bqrd·:
st
symas:}riner
ipkl
.
90.000:900.000:10
· 75.000:15 " provdockor
5.000:25.000:5.000:5 " s tryklod
mk
1.000.000: '

•

•

M-

•

•

•

•

•

\

'

i

4 .

I

I
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Ovanst ående priser baserar sig dels på skriftliga offerter , dels på
muntliga medde land en från leverantörerna .

1.110
Grundanskaf:Eni.g.gs ,I?).an för träbe.arbe.tn,ina-t$. ..avdelnihgen :
10 st. hyvel bänkar
1

"

1

"

"
1 "
1 "
_l "
1 "
1 "
1 "
1 "
2 "
2 "
1 "
1

1

Il

1

"

1

Il

1

"
l "
3 "

3 50. oo·o: ... _

35.000:-

planhyvel
rikthy:Ve l
fräsmaskin
bands.åg
borrst:ämmas.k in
par alTullk~a:ps äg
överfrä smaskin
bandpu tsmaskin
träsvarv
hydraulisk limpress
62 '~ 5·0 0 :el-hands ägar·
el-slipmaskl: ne:r ·
62.500:handf räsraaskin
lödningsmaskin för bandsågsblad
fil apparat för bandsågsblad
Skrnkningsmaskin
bänksmirgel
sandslipmaskin
el-borrmaskiner
35.000:mk

870.000: 550.000:565.000:340 .000:260.000 : 245.0oo:540.000:325.000:235.000:1.050.000:125.000:125.000:51.000:25.000:86.000:16.500 ~ -

50.000:25.000:105.000:5 . 938.500:-

Ovanstående priser baserar sig dels på
muntliga meddelanden från leverantörerna.
Övriga grundanskaffningar:
1 st. piano
1 "
städningsutrustning
1 11
kompressor 2000 rnin/l
11
l
filmprojektor
1 Il
fysiku trus tning
1 Il
paketvagn
i

(

sk~iftliga

'

350.000:300.000:-750.000:400.000:.,200.000:1_• 250 T 000:,..

mk

3 . 250.000:-

offerter, dels på
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Kostnad skalk· 1;, fö}~ lös inr~"dnlng.
<·

200. 000 :::..
Källarvär~ngens kiubb~um
Pojkarn.is avdeiriihg: Ri tsa1 _,
400.000:-klassri.immen
800.000:
:.
·..
Flickornas avdelhlrtg: Undervisningshem
2öo.oqQ:2qo ,ooo; . .
. U:p~ ervi shin,g s nia t sal
Nedre hallen (elevbutik; vaktmästarens ki". 250.000 :: ...
osk, telefonskåp)
Festsalen (stolar,scendraperi,gymnastikredskap m.m.)
1.200.000:800.000:Elevmatsalen, lära~nas matsal
Expedition
1 5.0. 00-0 :200. 000 :Rektor
Lärarrum + lilla bib liotek et
400.000:200.000:Biblioteket
100,.000 :Lärarrum i sömn?-dsavdelning
-~

.,

:~·

I

'•

rnk 5.100.000:-

400. obo_
:..:.
Handels skolan : Klassrumme n
200 •
Maskinskrivningsrurn
Rö krum
1 00.060:Lärarrum
200 1000 :_ 700.000:~
il
Övning sbu tik
Diverse: Stolar 1 lärarbord,bord m~m. gardiner
"
Sammanlagt mark

oao ·:-

Helsingfors 6. 11 1962

ARKITEKTBYRÅ
ELMA OCH ERIK LI NDROOS
Erik Lindroos~

1.600.000:1.300.000:8 . 000.000:~

1.1 12

•
Till Ålands landskapsstyrelse .
Vid sammanträde den 16 november har Direktionen för Ålands yrkesskola tagit del av byggnadskomcrissionens förslag till grundariskaffningar
för skolans olika avdelningar . Direktionen har härvid kunnat konstatera, att frågan noggrant prövats av byggnadskocrnissionen, och att de för
slagna anskaffning arna bedömda ur arbetspraktisk synpunkt avser nödiga
kompletteringar för möjliggörande av en tidsenli g yrkesundervisning,
varför direktionen utan äniringar ·enhälligt beslutat förorda desamma.
Mariehamn den 19 november 1962.
_.
På Direktionens för Ålands yrkesskola vägnar~
Klas Eklund
ordförande
Gunnar J;,e mquis t
sekreterar e

