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FINANSUT SKOTTETS b etänkan de m 10/1964 tn~d
anledni ng av Ålands landskapsstyrelses fr a~s t äll
~ 10/1964.
ning till Ålands l an ds ting angBi.ende vii:Jsa befogen
heter för land skap s s tyrelsen i samband med ett
planerat hamrtbygg e i Klemetsby by av Lumpa rlands
kommun (17/1964).
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Land s tinget inbegärt utskottets utl8.tande, f 8.r utskottet , som i ärendet hört lantr ~ det
Hugo Johansson, väging eniören Bo Wilenius 1 stadsfullmäktige s ordförande
i Mariehamn bankdirektör Nils Dahlman , stadsdirektören Aron Häggblom och
ordfö randen i stadens hamnkommitte, landskapsarkeolog Matts Dreijer , sjökaptener na Gunnar Eklund, Henning Run dberg samt skeppsredaren Carl E .
Myrsten och k onsul Nils Wetterstein , vö r dsamt anf öra följande :
I sitt be tänkande m 8/1963 med anledning av land s kap s styrelsens framst äl lni ng ang ~ ende ordinarie budgeten fö r 8.r 1964 redog jorde u tskottet
f ör de t d~. aktuella läget i fr å gan om en ny f är jhamn fö r l andskap et , varvi d utskotte t k onst a terade bl.a. följande :
"Utskottet har tidigare vid behandling en av med traf i ken t ill rike t
och till Sve r ige s ammanhäng ande sp ör sm8i l f ramh8.l l i t , att L-!?i.ngnäs hamn
i cke synes erbjuda de bästa möjligheter f ör en f ärjhamn och att man ,. i
väntan pfl. en k l arar e bild av situationen , bö r ty s i g ti ll Mar i ehamn s
Väster hamn. Den nu u ppkomna s ituat i onen synes dock p f-1 .skynda ett de f i n it ivt ställnings t agande i fr ~gan , d8. i annat f a ll en hamn kunde bliva anl agd i L ~ .ngnäs ehur u förutsättningarna därf ör icke äro de bästa. Des sutom önskar utsk ottet u ttryckligen framhqlla , att ut skottet icke anser
si g kunna fö resld. byggande av v äg p 8i. land skapet s f örsorg till en pr i vat
hamn, vare sig den anlägges i L ~ ngnäs eller pd Föglö Ejörkö, ut a n en absolut f örutsättning f ör s 8dan medverkan fr 8.n land$kapets sida är, a tt
de t är fr ~.ga om en a llmän hamn , där intet rederiföret ag har företräde
fr amom andra." ·
Sedan dess. har landskaps sty rel s en i brå d sk ande ordning fö rans t a lt a t
en un dersökning av främst a lterna tiven L~ n gnä s , Fö g l ö-Ejörkö och J u s t e rskär medan Mariehamns s tad u n der sök t a lterna tivet J ärs ö-Eörkö ( Lemland) .
] ess a undersökning ar har p8i den g"'.lngna tiden förts r ä tt l Pi ng t men kunna
likväl icke anses s å fu l l stän di ga, a tt man p ~ grund av dem kunde t aga
ställning till de olika a l t erna tiven f ör en an s lut ning shamn f ör t rafik en
Sver ige-Finland .
Dessutom har Silj a reder iet vidtag it med hamnbygge i L-"ingnäs, Lumparland IA det o mr~d e, s om rederiet s h ä r varande agent inkö pt p~ L~.ngnäs
Ud den s no rra sida . Enligt den ut redning, s om förn ärv aran de för eligger
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-2beträffande hamnmöjligheterna i L-S.ngnäs, är det alternativ, som Si ljarederiet avser att fullfölja, icke tillfredsställande. p 8 grund härav
ans qg utskottet det vara angeläget att höra en representant för rederiet, innan utskottet tager slutlig ställning till det aktuella ärendet.
utskottet hörde konsul Nils Wetterstein, som meddelade, att det i L ~ngnäs pBi.bör jade hamn bygget kommer att slutföras oberoende av, vilka 8tgärde landskapet kommer att vidtaga i hamnfr Bi.gan. Hamnen beräkna s bliva
färdig till den 1 november detta ~r. Rederiet har för avsi~t att tilll ~ ta jämväl främmande bqtar att angöra hamnen mot gängse hamnavgifter
d8 plats finnes. Ifall en hamn bygges av landskapet i L ~ ngnäs med utnyttjande jämväl av Vikinglinjens omr 8i.de, är Siljarederiet villigt att överl ~ ta sin hamn till landskapet. Rederiet räknar dock med att avtal kan
träffas om fasta angöringstider för rederiets b~tar, s ~ väl färjor som
de s.k. nattb ~ tarna.
Konsul Wetterstein uppgav vidare, att avsikten är att utbygga hamnen
i L8i.ngnäs för s Bi.väl Aranda och den planerade nya statsfärjan som för
landskapets skärg ~ rdsb ~tar och att sjöfartsstyrelsen och väg- och vattenbyggnadsmyndigheterna i riket ha ställt sig positiva till dessa planer.
Utskottet har med förv8.ning tagit del av sistnämnda uppgift, som g er
intryck av att mellan Siljarederiet och riksmyndigheter redan träffats
avtal om utnyttjande av L-5.ngnäshamnen pB. detta sätt. Det är ju klart
stadgat i sj älvstyrelselagen, att beträffande samtrafiken mellan landskapet Åland och fastlandet landskaps- och riksmyndigheterna skola samr d.da, vilket förut sätter, att riksmyndigheter aldrig p8i. eget bev8ig bestämma härom. Beträffande 8ter landskapets skärgB.rdsb -'.ltar är det alldeles klart, att riksmyndigheterna icke ha möjlighet att bestämma om deras angöringsplatser och att i detta avseende m8.tte ha avtalats om fr 9.gor, över vilka de icke ha bestämmanderätt.
Vidare har utskottet inhämtat, att Mariehamns stad g'°i.tt i förfat tning
om att undersöka möjligheterna att förbättra farleden fr An Åbo- h ~llet
in till Mariehamns Västerhamn. Man k~n dels tänka sig en upprensning av
farleden, s 8i.dan den för närvarande är dragen, eller ocks 8 en flyttning
av densamma, vilket skulle medföra en rymligare farled och eliminerande
av de besvärligaste passagen i trakten av Stegskär. Dq det uppenbarligen
enligt samtliga undersökta förslag om helt nya hamnar blir fr ~. ga om mycket betydande utgifter, synes möjligheterna att förbättra infarten till
Mariehamn böra tagas med i beräkningen, även om det skulle bli fr-~. ga om
omfattande ~. tgärder.
Beträffande Siljarederiets framtida trafik p8 Mariehamns Västerhamn
Ville konsul Wetterstein icke giva bestämda uppgifter och hänvi s ade han
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-3till att turlistorna uppgörs endast för ett ,s r ~ t g 8.n gen, varför beslut i den fr ~ gan tillsvidare icke fattats~ Personligen trodde han dock,
att s ~.vä l bilfärjor som de s .k. nattbå tarna skulle angöra Mariehamns
Västerhamn ännu under sommaren 1965. I vad m8.n de i fortsättningen skulle angöra Mariehamns Västerhamn sommartid blev förmodligen beroende p 8.
utvecklingen av kommunikationerna.
Trafiken västerut fr å n Mariehamn synes dock icke ge anledning till
bekymmer, d ~. skeppsredaJ;'e Myrsten i maj detta 8 r kommer att insätta den
nybyggda . bilfärjan Apollo i trafik å ret om mellan landskapet och lämplig svensk hamn, varföruiiom det nyligen
Vikinglinjen inköpta passagerarfartyget Drotten kommer att trafikera linjen Marieh~mn-St ockholm.
Under s 8dana omständigheter är det närmast bilfärjetrafiken österut,
som i detta skede kan bliva i fara om icke fr 8n landskapets sida vidta;_
ges Btgärder 1 som tryggar trafikens fottsatta upprätth~.llaride • Främst
med tanke p8 godstransporterna med l ångtradare anser utskottet det vara
nödvändigt, att vägförbindelserna till L<S.ngnäs förbättras s ~ , att dessa
vagnar kunna framf öras till och fr 8.n L8.ngnäs hamn. D8. emellertid den
nuvarande tillfartsvägen är s8. smal och krokig, att en helt ny väg borde byggas ocks~. ifall vägen skulle f ~ samma sträckning som den nuvarande, anser utskottet det troligt, att vägen utan väsentligt högre kostnader kunde byggas enligt landskapsstyrelsens för ändam8let projekt erade sträckning med ny väg ända fr 8.n Svinö vägskäl. Denna väg sku lle ett
stycke söderom Klemetsby förenas med en c. 1 km 18ng förbindelseväg med
den nuvarande l andsvägen till Klemetsby, Dessa vägbyggnader beräknas
approximativt kosta 400.000 mk, vartill framdeles,. om L ~.ngnäs hamn kommer att bliva den slutliga angöringsplatsen för trafiken Finland-Sverige,
skulle komma permanentbeläggning av körbanan till en kostnad om c.
100.000 mk.
Förutsättning för att landskapet pf-i. detta sätt skall kunna anlägga
väg till L~.ngnäs. hamn är dock, att hamnen blir en allmän hamn. Utskottet
anser därför, att ett avtal borde uppgöras mellan landskapet, Siljarederiet och Vikinglinjen, enligt vilket landskapet berättigas inlösa de
omr8i den,. som rederierna förfoga över p ~. L8.n gnäs udde, jämt e de anläggningar, som uppförts p ~ omr ~ dena. Vidare borde den av Siljarederiet anlagda hamnen fr 8n början bli en allmän hamri och anläggningarna uppföras
i samr8i.d med landskaps styrelsen. D-!'1 extraordinarie anslag för detta ändam8.l borde kunna utverkas inom fem qrs tid, skulle avtalet berättiga
lan dskapss tyrel sen till inlösen under en s a l ~ ng tid. Kapten Henning
Rundberg har p ~ Vikinglinjens vägnar förk larat, att de äro vi llig a att

E

av

r
1

I'

(

I

I
J

I
SKE

1

I
Il

's

-l -I

298
-4över 18i ta sitt omr8.de för en a llmän hamn i L-S ngnäs.
Utskottet anser, att hamnfr ~. gan för bilfärjetrafiken Finland- Sverige
p ~ detta sätt blir interimisti skt löst till dess den utredning, som
l andskapsstyrelsen och Mariehamns stad för närvar an de arbeta med, s lutförts s 8 att ett slutligt ställningstagande kan komma till st ~ nd. L ~ ng 
näs lämpar sig ocks å som hamnplats för skärg8rdstrafiken till Sottunga
och Kökar och under sv8rare isförh:3. llanden jämväl för den statliga bil"
färjan för norra skirg:!!i.rden. Genom att sammanföra skärg ~rdstrafiken
till samma punkt som den internationella bilfärjetrafiken kan trafiken
samordnas utan svBi.righet. Skulle angöringsplatsen för bilfärjetrafiken
Finland-SV.:;rige framdeles f l yttas tilJ: Mariehamns Västerhamn eller n 8.gon annan plats, torde LB.ngnäs fortfarande h a- betydelse som angöringspl at s för trafiken till och frBn skärg8rdskommunerna.
En medlem av utskottet (Lindfors) har ansett, att det i detta skede
är för tidigt att taga ställning till L8ngnäshamnens lämplighet som slut
'
lig hamnJ varför Landstinget icke f orrän utredningen är slutförd borde
besluta om inlösen av hamnomr tl den eller byggande av tillfartsväg, utan
borde med beslut härom anst 8. till Landstingets stundande höstsession.
Med hänvisning till det ovan anförda f ~r utskottet vördsamt föresl 8 ,
att Landstinge t m'" tte hemställa om fortsatt
utredning beträffande landskapet s an s lutning
till bilfärjetrafiken Finland- Sverige med beaktande jämväl av möjligheterna att förbättra infarten till Mariehamns Västerhamn, samt
att Landstinget m8.tte berättiga landskaps styrelsen att med utnyttjande av anslaget 10 Ht.
V:l anlägga l andsväg till L ~ ngnäs i Lumparlands
kommun p-?i följande villkor:
1) Landskapet berättigas före den 1 maj 1969
inlösa av Si ljarederiet och Vikinglinjen disponerade omr ''.\.den p r'.\, L ~.ngnäs jämte byggnader och
ka janläggningar till ett pris, motsvarande anskaffningskostnaderna höjda enligt eventuella
index st egringar 9
2) Tiet av Silj arede riet p8började kajbygget
slutföres i samr åd med land skapsstyrelsen s ~ ,
att kajen jämväl lämpar sig för angöring med den
planerade s t atliga skärg-3rdsfärjan och landskapets skär g c'l.rdsfärj or samt att f ör hamnen nödiga
magasins- och förvaltningsbyggnader uppf öras li-
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k as 8i i samrBi.d med landska p s styrels en 9
3) Inga andra än de i 2 punkten nämnda anläggningarna och byggnaderna byggas p ;i, omr:5.det
före den 1 maj 1969 utan landskapsstyrelsens samtycke; samt
4) Hamnen fr ~ n och med den 1 november 1964
betraktas som en allmän hamn och f ~ r angöras
mot erläggande av gängse hamnavgifter.
Mariehamn, den 6 april 1964.
P ~ finansutskottets vägnar:

~d~t~

---......

Lennart Matts on.

Närvarande i utskottet, ordföranden Lennart Matts s o ' 1 viceordföranden Evald Häggblom samt ledamöterna Gunnar Häggblom, Leandersson och
Lindfors.
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ST ADS FULLMÄKTI GE
M ARIEHAMN

Mariehamn ,

13.3

den .... ....... ··············
N:o ....

180

19 _.?4
Till Ålands landskapsstyrelse

Sedan Landskapsstyrelsen i skrivelse av den 10 januari a.c.
inbeg1ärt stadsfullmäktiges yttrande i anledning av den såkallade
hamnkommittens utlåtande rörande lämpligheten att förlägga Ålands
tullhamn till någon av vissa angivna platser nära huvudfarleden
mellan Finland och Sverige söderom fasta Åland, har stadsfullmäktige den 23 sistlidne januari tillsatt en kommitte för at t granska
ifrågavarande hamnproblem icke blott ur nauti s ka utan även ur
hamnteknisk~ och samhällsekonomiska synpunkter. På basen av denna
stadskommittes ,utredning får stadsfullmäktige, med hänvisning till
närslutna bilagor, såsom sitt utlåtande i saken vördsamt framhålla
följande:
Landskapsstyrelsens hamnkommitte, som har bestått av nautiska
sak~unniga, har inte strävat efter an~at än att belysa hamnfrågan
ur enbart nautisk synvinkel med hänsyn endast till de stora turbåtarnas och bilfärjornas möjligheter till snabb och riskfri angöring så nära huvudfarleden som möjligt. Betänkandet är baserat
på okulär besiktning av olika ifrågakommande platser, men av ordalydelsen att döma förefaller det som om hamhkommitten inte allvar~
ligt skulle ha övervägt möjligheterna att bygga hamnen på sydöstra
sidan av Lemlands Järsö innanför Kvarngrund. Sedan lotsfördelningschefen, sjökapten Yrjö Sjö~oos framkastat tanken på att man möjligen
kunde anlägga en hamn på nämnda plats, har stadskoIIllll:itten låtit
ingenjör sf\rman Orr je & Co ver(k ställa en preliminär undersökning av
området~ Nämnda firma, som är specialist på hamnprojekteringar,
säger i isi tt utlåtande, att ifrågavarande hamnläge "ur trafikekonomisk och de flesta hamntekni ska synpun~ter bör betraktas som mycket
gott". Det måste sålunda stå klart, att en för ändamålet dug lig
hamn kan byggas på_ Lemlands Järsö.
Sedan detta blivit klarlagt, har en granskning av de reella
mö(jligheterna verkställts föf a t t få ifrågavarande hamnprojekt
realiserat. Man fann, att följande fakta måste tagas i betraktande:
1. SiljaredFriets och De Samseglande rederiernas beslut att
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upphöra med trafiken på Mariehamns Västerhamn redan från och med
ing å ngen av nästa vinterseglationsperiod.

J_

0

P.M.

rörande en planerad tullhamn pä "Lemlands Järsö.
En ori enterj_ng.

2. Nämnda rederiers beslut att bygga en privat hamn i Långnäs

1. Ålands trafikpoliti ska situat ion.

i Lumparland.

3. Landskapets behov av en hamn på fasta Ålands östkust för der

Sedan det nu definitivt b l ivit kl a rlagt, att de stora isbrytande
färjorna och passagerarf a rtygen på linjen Finland - Sverige inte mera

lokala färjtrafiken österut.
4. De samhällsekonomiska faktorerna.

kommer att anlöpa Ålands i samhällsekonomi s kt avse ende tjänligaste hamn ,

5. Kostnaderna.

IVIariehamns Västerhamn, året runt, måste man på Ål and söka anknytning

6. Tiden.

t i ll denna förstak l assiga trafikrutt någonstans invid huvudfarleden söder

Frågan om en ny

om fasta Ål and. Fem platser har nämnts~ Långnäs och Ljus terskär i Lum-

tullhamn på Åland är s å lunda ett invecklat

pro blemkomI{lex, som redan för flera år sedan borde ha varit för em'
för undersökn ing ar och långtidsplanering. Man måste nämligen ha k'
för sig, att omläggningen av huvudtrafiken på så sätt, att angöri
gen av fasta Åland kommer att ske på en plats, som ligger avläg se:
fr å n den åläpdska tätorten och huvudbygden, innebär ett allvar lig:
ingrepp i det åländska samhällets pr oduk;tionsbetingelse r och utvec
lingsmöjligheter. Under sådant förhållande borde därför ännu i sis
stund ett försök görqs att inarbeta de momentana faktorerna i ett
långtidsprogram som, i den mån detta kan förver\k ligas ~ skulle göra
den nya tullhamnen till en värdefull utveckling sfaktor på Åland .
För att utröna Siljarederi e ts inställning till ett dy~ik t lå~
tidsprogram har kommitten därför i en skrivelse av den 22 februari
a.c.

~änt

sig till rederiet och erhållit ett välvilligt svar datru

den 3 'mars. I betraktande av att man vet så litet om tullhamnen pi
Lemlands Järsö måste man anse att svaret är tillmötesgående.

7

Västeränga i Lemla nd och Lemland s Jersö

söder om Mariehamn. Den av landskaps styre l s en tillsatt a hamnkommitten
har av nautiska skäl uteslutit de två sistnämnda. Närmast f a rleden li gger Föglö Björkö, men denna hamnplats har utes l utits av de Samse g lande
r ederierna på g rund av att den li g g er för öppet att döma av ett intervjuuttalande av Silj a rederi ets c hef . De nämnda rederierna, s om för närvarande har monopol på året runttr afi ken me ll an Sveri g e och Finl and önskar
synbarlig en själva få harimen för l a g d till Lå n gnäs, där deras ombud på
Åland förvärvat ett strandområde. Den tjän li gas t e platse n för ett färjl ä ge i Lå n g näs är emellertid ett strandområde längre ut på udden, som ä gs
av Viki n g l injen. Om man fr å nser kostnaderna ~ör til~f~~tsvägarna, skulle
\ ett färjläge på sistnämnda plats troli g en bli det billigaste. Det skulle

sitt utlåtande av den 5 ma

säger, att innan frågan om tullhamnens placering avgöres en noggra
utredning borde verkställas, för att få utrönt, huru hamnens lol\:al

tidigt den l ämpli gas te angöringshamnen för de planerade l okala färjorna
till östra skärgården och Finl a nds fastland. Då denn a färjtrafik kommer
' och den tjänligaste p l atsen fö r detta b lir ut an tvivel Långnäs.
Den trafikpolitiska situationen f o r mas eme l l ertid inte enbart av de
geografiska och nautiska kor;1ponenterna, utan i väsentlig grad av ekonomiska faktorer. För en trafik av större omfång å r e t runt saknar Åland på

-tian kommer att inverka på hela Åla.µ1.ds framtida ekonomiska och

grund av sin ringa s tor l ek underlag. Endast under ca två månade r om somma-

samhälleliga utveckling. Byrån säger vidare bl .a., att kommunikati

r en bi l dar turi s ttrafiken ett bredare underlag, som eme ll ertid k a n svikta,

nerna bör ordnas så, att landskapets naturliga centrum förstärk es,

om försäljningen av varor ombord på bå t arna insk ränk s. Ge no m de s .k. upp-

så att det kan erbjuda ,befolkningen ökade arbetstillfällen. Byrån

köpsresorna fr ån St ockholm till Aland 9 som eme ller tid i al l t hö gre g rad

förordar därför att tullhamnen placeras i närheten av Mariehamn .

gäll er inköpa a v varor om skeppsb ord än i butiker i Mar iehanm, har tra-

Vid argumenteringen ~örande den åländska tullhamnsfrågan bör
samhällsekonomi ska faktorerna, enligt kommit tens mening, obetingat
.
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ligga central t i skärgå rden på fasta Ålands östligaste udde och vore sam-

i gån g, måste ändå e tt mindre färj l ä g e byggas någ onst a n s p å östra Åland

Kommitten har även i e n skrivelse av den 24 februari vänt sig
till statens riksplaneringsbyrå, som i

parland, Björkö i Fö g l ö Jersö

f ikunderlage t avsevärt förbättrats även under höst och vår, me n här inverk a r så mån g a osäk r a faktorer, att r:1an inte kan by gga någ ra trafik-

väga tyngst. Det är ju det åländska sa mhället som helhet som fra , Poli tisk a beräkningar på dem. Ett säkert och be räknin g sbart underlag utskall betjänas. Hamnen bör dock förläggas så, att en angöring av
gör däremot Ålands loka l a behov av utrymme för transport av varor och
fasta Åland inte ger de rederier, som trafikerar huvudru tt en mellil
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pass ag erare. Detta behov är under större de l en av året så begränsat a tt
det inte utövar någon dragning skraft på de r ederier, som har hand om
den mäkti g t svällande trafiken mellan Sverige och Finlands fastland. De
nya bilfärjor, som efter hand sätts in på denna huvudrutt, blir samtidi g t
allt störr e, snabbare och dyrbarare. Och huvudmassan av passagerarna och
läng tra darförarna önsk a r

så fort som mö jligt nå fram till destinations-

hamnen utan fördröjande uppehåll på Vi ge n. All t detta bidrager till , att

·I.

Ålands trafikpolitiska

.situation ständi gt för sämras . Om det knappa åländ-

ska trafikunderlaget därtill splittras på fler a transportföret ag, ökas
givetvi s obenäg enheten a tt angö ra Åland hos de rederier, som med förstklassi g a farty g trafikerar huvudrutte n å ret runt. Det å ländsk a samhäll et
har dock för s in utvecklin g ett oavvi sbart behov av en prima bilfärjetur
i dyg net i vardera riktnin gen. Det ä r likg ilti gt ow angörningen i den
åländska tullhamnen sker om dage n eller natten e ller var ruttens ändhamnar är beläg n a på Sveri ges och Finlands fastland.
2. Samhäll sekono mi ska synpunkter.
Den planer a de ny a tul l hamnen skall eme llertid huvudsakligast betjäna
den del av f as t a Ålan ds befo lkni ng 1 son bor i Marie h amn och på den fas:tåländska l ands byg den. Redan nu omfatt ar denna del över 80% av befolkningen och det finns anlednin g förmoda att mindr e än 10
nin g efter 25

a 30

% av

Ålands befolk-

år komme r att vara b osatt i skär gårdskomw.unerna. Dessa

omständigheter talar onekli gen för , att ha1men bör förlä ggas så nära Ma-

r

riehanm och fasta Ålands huvudbygder som möjli g t och så, at t invikningen
I

till hamnen inte vållar nämnvärd tid sförl ust e ll er extra navi gationsrisker. En hamn och särskilt en hamn med förs tkl ass i ga dagli g a förbindelser
ut gör därtill en näkti g utveckli ngs f aktor som. 7 tills anmans i11ed den pro •. '··

duktionsfaktor, som Ål a nds enda tätort u t g ör, skapar gynnsamma betingel8er för en 1110dern indus triproduktion av den a rt s om red a n begynt uppspira
i Mar ieh anm och p å närliggande l an d.s by g d. En tullhmm på sydöst r a sidan
av Lemlands Jersö skulle komr.m att li gg a dr yg t 7 kilometer från s tadsgränsen och li kilo me ter fr å n Jersö by 7 som,

jämte Nåtö by, obero end e

Jav denna hanmfrågas l ösning bör f å en l a ndsväg in ti 11 Mari ehaa""l. Denna
rikt förgren a de skärgård erbjuder, förenad med Mari ehamns stad, på grund
av sitt e n aståend e gynns anma läge tätt invi d Ål a nds hav med vatten, s om
Vis sa vintrar inte a ll s fryser, annars fryse r sent oc h g å r upp tidig t,
så betydande ekonomiska utvecklingsunöjligheter och mö jli g heter ti ll bosättning att dess f u ll a utnyttjande bör räknas till det å länd ska samhället s kärnproblem just nu. Här finns p l ats fö r oljehamn och friharan, där
' industri e r

7

som a r betar fö r

export på Sverige, kan etab l era s i g. För tu-

ristnäring en lämp li ga fri tid s områden kan anläggas här i

en vacker 0111giv-

I
J
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ning. Och ef tersom isdagarnas antal endas t utgö r ca 30, kan fiskekuttrarna utnyttja denna uthamn längr e än någon annan på Finlands kuster. Svaga
f r aktfartyg, som överraskas av ishinder, kan likaså nå Jersö hamn och
i ossa sin last för vidare transport på turbåtar österut.
Al l a samhäl l sekonomiska synpunkter talar för, att den åländska tul l hamnen förläggs ti l l Lernlands Jersö, för så vitt att det finns tekniska
raöjli gheter att by gga en bra hamn här. Dessa argument har en sådan tyngd,
att de uppväger den större engångsutgift, som ett harnnbygge här skull e
medföra, jämfört med Långnäs eller vilket annat förs l ag till hamnp l ats
som he l st.
3. Tul lhamnens geografiska l äge.
Den pl ats vid Lemlands Jersö, so E1 kan t änkas vara l ämp l i g för byggande
av fasta Ålands tullhamn, utgör den lilla havsbukten me l l an Jersö l andet
och Björkö innanför Kv arngrund. Hamnen skulle här li gga i innersta delen
av en ca 3~ sjömi l vid fjärd, sor:1 skyddas av vidsträckta gördelbågar av
ho l mar, skär och grynnor i söder och väster r.uot den egent li ga havsvågen.
Avvikelsen från huvudfarleden in till hamnen i Jersö blir 4
5 sjömil ,
tur och returo Farl eden in till haLm en är bred och ren och hamnbassängen
ger rum även för stora f a rty g a tt navi ge ra. Bilfärjorna och de stora passagerarfartyg en kan sålunda utan nämnvärd tidsutdräkt och navigationsrisk
besöka denna hamn. Men samtidig t li gger hanmen tjänlig t till för de mi ndre farty gsenheter, soI!l traf ikera har.mar i Sverige och utlandet över huvud.
Dessa farty g begagnar s i g vanligen av den ca 5 sjömil kortare Degerbyleden vid färden genom den öst å l ändska skärgården. Ow Degerby tullkammar e
flyttas ti ll Långnäs, bl i r al l a dessa farty g tvungna att göra omvägen
upp till Långnäs ell er göra en invikning till Mariehamns Västerharim för
klareri ng. Denna v i kti ga synpunkt tal ar för, att tul l hamnen inte bör förl äggas längre österut än ti l l Herrö, er.ie dan farl eden för grenar si g på
Ledf järden. Man måste därtil l ännu räkna ued den eventual iteten, a-~t en
ny far l e d någon gång tra l las upp öster om Fögl ö Jersö, där L10de rna snabba
fl atbottnade .b ilfärjor och far ty g kan komma fram, en far l ed, som skull e
bl i ännu kortare än Degerby l e den. Dessuto m går en farle d förbi Le ml ands
Jersö ge nom Lenströe1s kana l in i Lucparen. Placeras tul l statio nen på Lenl ands Jersö, kan den för enas r.:J.e d tullkar::1maren i Marieharn_n oc h stå al l a
f arty g och båtar~ även nö jesbåtar 9 ti ll tjänst EJ.ed visitering och klarer ing , oberoende av vilk en farled de önskar beg agna sig av vid färden g enor,1 Ål ands östra skärgård. Och fräga är 9 oi:1 det inte vore r at ionellt,
att har;men även adr;1inistrerades av hannf örval tning en i Marieha1rmo
Mariehann den 6 februari 19 64.
IvL Dr e i je r .
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Preliminar bedömning E'v
:acijligheten att anlägga brunn
vid Lemlands Järs6
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På u:ppdrag av stadsfullm2.kti ge i Marieha.'11n har undertecknade gjort
en preliminär bedömning av möjligheterna att anlägga en harnn S 0
om Järsö i Lemlands konmmn på Aland och får håröver avge följande
utlåtande:
Uppdragets

Vissa uppgifter sofil måste ligga till grund för en noge;ro..nn bedöm-

omfattning

ning av områdets lämpli ghet för harnnändamål finnes ej att tillgå.
Uppdragc=t ho..r därför begrånsats till att omfatta en översiktlig
b<:odömning av förhållandena -på platsen vad avser fartygsmanövrering,
vind, is- och djupförhållanden.

Förutsåttningar

Färjor av den storlek som trafikerar Mariehamn skall året runt
riskfritt kunna trafikera den nya hamnen.

I första hand skall

hänsyn tagas till färjor av minst Skandias storlek.
har en största längd av 101,6

fil,

Denna färja

en största bredd av 18 ,5 m och

ett deplacement av 4.000 t och är försedd med styrpropeller och
tva akterpropel l rar.

Det maximala djupgåendet är 4,6 m, varför

erforderligt vattendjup torde vara 6 - 6,5 m, något beroende på
vilken våghöjd och våglängd som kan uppträda inom det aktuella
området.
Vid utformningen av hamnen bör hänsyn tagas till behovet av plats

r
I

för en eventuell, framtida handelsha:mn och till r:iöjligheten att
I

under svåra vintrar plats kan erfordras för viss del av fiske-

J

flottan.
Slutligen skall plats h är beredas för en tullstation, som kan stå
alla fartyg och båtar, även nöjesbatar, till tjänst med visitering
och klarering.
Läget av den fö- Läget av det aktuella området framgar av sjökortsutd.raget , bilaga 1.
reslagna hamnen

Platsen ligger ca 11 filn från Mariehamns centrum och ca 2 sjömil fr ån
huvudfarleden såder om Rådhamn.

Den begränsas i N V av Lemlands

Järsö, i N 0 av Björkhalm och i S V av Kvarngrund.
Vindförhål-

I utredningsuppdraget ingår at t bedöma huruvida färjorna på den

landen

föreslagna platsen är tillräckligt skyddade för vind.

Av bilagda

skisser framgår att fartygen ej får något vindskydd av betydelse.
Så är emell ertid också fallet i ett mycket stort antal hamnar .

Som

exempel på färjelägen utan vindskydd kan nämnas Varberg, Halmstad,

ISKE

Hälsingborg och Malmö på Sveriges vastkust, Trelleborg på sydkusten

Grankullavik

Öland och Visby på Gotland.

Saimna

sak

gäller ett betydande antal större fE,,rjelägen i Danmark.
Man måste sålunda i allrnanhet acceptera vindbelastningen på färjan
och

i stället utforma hmnnbassang, kajer och pollare på ett

sådant si:itt att möjligheter till säker manövrering finns vid alla,
vindriktningar.
Isförhållanden

Jl,v sjökort och tillgänglig vinclstatistik fra.r;1giir att risken för
packis i hai11nbassängen m<iste bedömas som liten.

Sarmna

bedö:rrming

har gjorts av represeatanter för Alc:,nds kustbevakning, som året
runt befar omrc,,det.

Risken för ishinder b\::dÖmes sålunda som liten

så länge huvudfarleden är oppen och fartyg regelbundet tr2Sikerar
brunnen.
Djupförhål-

De på sjökortet angivna djupen i den föreslagna hm;inbassängen hän-

landen

för sig till äldre matningar och kan p2c alla platser ej betraktas
som helt tillforlitliga.

Vid nyli,sen företagn-:;, översiktliga eko;,.

lodningar har det visat sig att ett d..jup av 7 - Ö m kan erhållas
efter en ganska rät linje längs stranden norr om Kvarngrund. Samma förhållande råder vid stranden i bassängens nordvästra del mot
Jarso.

re parti sor:1 torde bryta de vågor soE1 från sydsydväst vill kornnr a in
i hamnen.
området.
Manövrerings-

Son frazngår av bilagorna finnes i den aktuella viken utrymme för

förhållanden

en hamnbassäng med de ungefarlii:;a rhrnensionern<:c 700 x 800 m. Inseglingen till ho.rnnen sker från S 0.

Som fr&ugår av vindrosorna,

4, är frekvensen av sydostlig vind relativt liten.

utfyllnad av den ovan under

11

djupförhållanden

11

ren år brunnen skyddad i alla övriga riktningar.
sjön från

}

I
J

For att ytterligare öka skyddet mot dessa vågor kan en

j ä.mförelsevis billie; utfyllnad. av vågbrytare göras inom det grunda

bilaga

r

Väster om Kvexngrunds nordsriets finnes däremot ett grunda-

Efter

omnämnda vågbrytaDen grova havs-

sydost torde bryta vid det band av grund och skär som

är beläget söder om huvudfarleden.

Den sjö som från sydost kan

komma in i bassäne;ens yttre del bedömes vid en vindstyrka av ca

20 m/s ha en höjd från vågtopp till vågdal av maximalt ca 1,7 m
och en våglängd av 30 - 35 m.

SKE
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Innan en definitiv bec1onning han goras av vågornas inverkan på
fartyg i hamnbassangen bör mi:itninc;o.:r av vågor vid olika vindstyrkor göras.

Or;1 miitningarn2c gc;r ett därför gynnsar:1t resultat,

förc;slås farjelägcna placerade enlie;t altc;rnativ I , bilaga 2.
0:-:i sjohävningen skulle vise. sig grovre än vad som cntagits, kan
färjorna få ett mer skyc1,d2-t liige om de rilacerc.s enligt alternativ II, bilaga

3~

Beträffa:r:d.e fartygens manövrering till och från kaj är enligt vår
uppfattning förhållandena goda.

Hartill bidr0,ger bl a den an-

ständigheten att en färja, o:m. hård vind skulle försvåra en vändningsmanöver i h2zn.nbassängen, kan backa praktiskt taget rätt ut
i fritt vatten norr om farleden vid Rödhai--rrn.

S3.Illillanfattning

Med hänsyn till att det föreslagna, ha.mnläget ur trafikekonomisk
synpunkt och ur de flesta brunntekniska synpunkter bör vara att
betrakta som EJ.ycket gott är en närmare undersökning av förhållandena på platsen befogad.

Vid ett slutligt utlåtande om

platsens lfunplighet måste dock även hänsyn tagas till kostnader
för eventuellt erforderliga vågbrytare m m.
ligare fältarbeten.

Detta kräver ytter-

I första hand bör en 1Jestämning göras av

vågböj der och våglängder.

(

För att kunna bedöma kostnaderna för
I

den föreslagna vågbrytaren bör sG.mtidigt ytterligare pejlingar

I

av bottendjupet inom vågbrytarområdet utförs,s.

)

Stockholra den 14 februari 1964
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FREKVENSEN AV OLIKA VIN DRI KTNI NGAR UNDER ÅRET
VID MARIEHAMNS FLYGFÄLT.
UPPGIFTERNA ÄR HÄMTADE FRÅN
"MÅNADSÖVERSIKT AV VÄDERLEKEN I FINLAND"

BIL . 4
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:Sil. III.

Till fö.ksplane ringsbyrån
snellmansgatan 4-6
Helsingfors.

•
Hänvisande till överläggningar, son undertecknad Drei jer, s_-iö~apten
Sigurd Daniel sson och ekonom Viktor Arvidsson den 19 innevarande februari hade med Eder byråchef Väinö Paavilainen m.f l. har stadskommitt~n för
undersökning av lämpligaste platsen för en ny tullharim för Aland härmed
äran anhålla om Riksplaneringsbyråns ut l åtande över förslaget, att denna
tullhanm 111åtte byggas på Leml ands Järsö, strax söder om Mari ehamn 1 Då
det ankolilner på Ålands lands ting, son sammanträder 2-20 inko mIJ.iande mars,
att fatta avgörande beslut i ärendet och Marieharans stad senast i början
av nämnda månad måste avgiva ett utl åtande till l andskapsstyre lsen, anhäller stadskonTJitten att Riksplaneringsbyrån avge r sitt svar i brådskande ordning. Den korta tiden gör att svaret knappast kan bli uttömraande,
raen med hänsyn till frågans vikt och a rt är det troligt att även ett
principiellt stäl lni ngstagande från Riksplaneringsbyr åns sida kan få en
avgörande betydelse för ärendets fortsatta behandling .
För att belysa problemet ber undertecknad stadskommitte få framhålla
följ ande~

Åland, en hushå llningsregion.
Finlands yta är ind elad i olika stora och olikartade hushållningseller produktions regioner, som omf attar en tätort, vanligen en industriort, och en kringliggande land sbygd. De tekniska framstegen har eraellertid ELedfört en onwärdering av produktionsfaktorerna, vilket i sin tur
åstaC:.komr,wr en snabb omgestaltning av sm1häll s strukturen. Bosättninge n
koncentreras al lt nera till superstäder och större industristäder, under
dGt att slilåstäder och den egentliga landsbygden mister en del av sin
arbetande befo lkning. Orsaken till de nna flyttningsröre l se är som l·ekant
tätorternas betydelse son en avgörande produktionsf aktar. Den organiserade beby gge l sen i en tätort aed skolor, välfärdsanstalter och nöjen ut~
övar redan i och för si t:; en dragnin{:'. på den arbetssökande un gdomen. Men
det viktigaste är givetvis att ·~m rörli{:; arbetskraft här står till industriens förfo gande och att kommunikation0rna är g oda. Den fort gående rationaliseringen ino n industri an l e d er sac tidi gt till uppkoosten av kapitalstarka storföret ag 9 vilka på gru.nd av produktionsbetingelserna har en
benäg enhet att söka sig till superstäd2r och stora industristäder. 0111
int e ayndighet2rna vid tag 2r lä t;iplit~~a i.::.o tåt z ärder .kornJ.cr därför landets
befolkning i en snar f raL1tid att på att onaturligt och osunt sätt vara
bosatt på ett fåtal orter.
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Ålanc. soc föreuäl för sauhällsplandring
Modern riksplanering vill därför bevara en del av de gaLlla produktionsregionerna genou att systeuatiskt söka främja produktionsbetingelserna på vissa tätorter 7 vars befolkni

stillskott bör kor:ma från den

kringliggande landsbygden. För Finlands del fästes uppmärksawheten särskilt på de tre regioner, där befolkningsu.1inskningen är störst~ Åland
och södra och mellersta Österbotteno I industriellt avseende utgör dessa

regioner landets oest underutvecklade.
Befolkningsrörelsen på Åland negativ.

På Åland uinskade befolkningen under 1950-talet från 21.690 personer
till 20.981 eller ued 3,3 %. Och är 1970 beräknas Ålands befolkning ut-

göra 190556 personer, vilket innebär en ytterligare minskning ned 6,8 %
under 1960-talet o Ilen åländska lands

den uppvisade under 1950-talet

en bokförd f olkDinskning av 22, 3 % eller vida uer än någon annan del av
Finlands produktions provins ter. För

1960-taL~t

till 8,4

landsbygden kouua att

%.

beräknas E1inskning en på

I någon uån har denna folkavtapp-

ning uppvägts av folköknine en i Alancis ·::n1c1a stad och tätort, Nfariehar;m,
delvis genon inkorporerint::: av vissa o

i

211

Jouala landskornnun. Men

för hela 1960-talet föru ts 'JS en f olkcinskning även i Iviari oha11m.
Befolkning och ekonoL1isk aktivitet koncentrerad till T/.lariehar;m.
För bedö;;iande av frågan au plac,:;rj_ngen av Ålands nya tullhann invid
djupledon söder oo fasta Åland är det av betydelse att studera befolkningsfördelningen inom de åländska konmunerna. År 1970 beräknas 85% av
Ålands befolkning vara bos att i Mariehamn och på fasta Åland. Se befolkningspoli tiska forskningsanstaltens undersökning av "Befolkningen

och arbetsln~aftcm i landskapet Äland 11

,

Helsingfors 1960, soLi föreli

er

i ett antal hektograferade exeuplar. På 1990-talet kan oan förmoda att
övor 90% av Ålands befolknin{; bor inon detta om.råde. Av Ålands fasta produktionsinrättningar r;1ed riier än en anställd g,rbetar 120 på fas ta Åland

och 1 uod 2 anställda i

skärgårdskoEiEiunerria. Affärer och servic eföretae:~

är till överväldigande del lokaliser
Ålands korn~mner, Ii/Iängd,?n av till fas-ca

till Mariehm1ns stad och fasta

Al and

under år 1963 infört och ut-

fört gods belöpte sig till 17.360 ton per turbätar, 4.907 ton per långtradare och lastbil och 33.577 tjn por f
trafiken o

attade saur:ia

216. 000 rusanc'L:?

ds

flyg, därav 182.000 turister,
besökt>:;; Al and au soLL'J.ren
Den åländska proc:l·ik

i
i

oregelbunden trafik, Personr

turbå tar 1 nö jesbåtar och

8St Jller ca 80

% svenskar,

sou

o

onsr.:_; ior2n

a or:1f

tnin[ både till
iska avskildhet i

rätt hög grad en ekonoLisx onnet

c

I och

nc

tätorten

iehann grupperar
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sig bosättni.ne-;en, industriproauktionen, servic e.naringarna osv. på samma
sätt sor;1 vid andra liknan d 2 orter

o

M::c~icha'":m

utövar sål u nda geno n sina

produktionsbetinge l ser en drag ning p å för2tagsamheten och därmed också
1

på den ungdori1,

SOTll

söker sig bort från de små jordbruks lägenhet e rna på

landsbyg den för att finn a e n ny och bättre utko mst . Likson var je täti;irt

I

~l\

ut gör s å l unda staden Ma r ie hamn i och för sig en vikti g produkt ionsfa~;r,

•

Den en icke oväsentlig detalj härutinnan är d e g oda ko11munikationerna

året runt. Det är klart att en or.ilägg ni ng av trafiklederna förbi staden
raåste verka hämnande på dess ekono111i ska liv och där me d försva g a landskapet Ålands utveckling sr;1ö jli g heter.

Dem förstkl ass i ga trafiken me ll an Finland och Sverige ned anl öpande
av Mari ehar,m upprätthåll e s året runt av Sil jerederiet och

~.e

samseglande

rederi erna Bore, F.Å.A. och Svea me d kraft i ga isbrytande b ilfärjor och
turbåtar. Då dessa rederier nu har r;:1eddelat, a tt de från och med nästa
vinterse g lationsperiod int e Hera

konr.~e r

at t

an löpa Mar i ehar;m a nnat än

under sor;n:;iarr.iånaderna r::ien a tt de är vi lliga a tt angö r a e n plats någonstans
invid huvudleden, t.ex. Långnäs i Luuparland , har tanken uppstått, att
man borde söka finna en plats för en färj ar;:m när mare Ma riehaon. En dylik
kan enligt utlåtande av ex pert e r vid Ingen jörsbyrån Orrje & Co i Stockhoh1
anlägga s. på

· L e1~1l ands

Järsö c a 10 kilo n8 t e r söderut från Mari ehamns cent rum.

Skärg ård e n söd e r om Mariehar:m me d sina vikar och sund utgör Ålands
vikti gaste u t veckling sorrråde. Vattnet tillfryser b l ott e n kort tid av
året . P å Nyharan är mede lisperioden blott 20 dagar och vid platsen för
den föreslagna hamnen på Järsö kan d e n uppskatt as till 40 dagar. Strax
invid li gger Nyharims järngruva, s on viss e rlige n för tillfället är nedlagd
på gr und av de l åga na l npri ser na, ne n son vid annan konjunktur å ter
ko mr:ier a tt t agas i bruk. Gruvans ma lri1skeppning s

-~ha mn

var plan er ad at t

anlä ggas a lld e l es nära den nu f öreslagn8. hannp l a tsen. I denna skärg ård
med byarn a Jersö och Nåtö f inns det ru El för industri er, fri tidsområden,
fisk ehar.mar och bo s ättni ng . Att bygga an l a ndsvä g över öarna ut till Järsö,
erbjuder inga tekniska svåri ghe ter och torde vä l ändå, ob e roend e av huru
tullh ar~msfr ägan l öses,

förr e ll e r senare komna att ske i överensstärimelse

rJe d li knande väg by ege n övero.11 t
Ål ands anknyt n ing til l

i dt')n å ländsk a skärg ården.

huvud trafikl eden Finl a nd-Sv e ri g e.

I den män någontin g h 3r sipprat ut o u fö rha ndlin garn a me lla n finska
Och svensk a oyndighetiar rör and e; ordrw.:adc nv bi l fär j 12traf iken me ll an Fin-

l and och Sveri ge , torde den a ll :.länna uppfattn in g en vara d en, a tt statshaGnar för ifrågavar ande tr a fik bö r byg{",B.S 9 en i vartdera l andet sarut en
liknande haLm fö r an göring vid f arlede:m på Aland. De n å länd ska produkt ionsr egionen behöver för sin ekonooiska utveckling ä t n instone en daglig för-
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bindelse åt vartdera hållet och är sålunda helt beroende av en aoknytning
till den för stkl assiga bilfärjetrafiken. Eittills har bi l färjorna dagli gen an löpt Mariehar.ms Västerhamn, so m ur samhälls ekonomisk synpunkt är
den ojämförligt bästa. Men då dessa färjor på g rund av tidsnöd och naviaerings risker int (

o

nera ser sig i

stånd att anlöp a stadens harim annat

än under so ri.1E1a rmånadeil"lna, tal ar al l a sarahä ll sekonor..1iska skä l för att an-. · ·
göringshaonen borde förläggas så nära den å ländska tätorten som möjligt.
En ha111n är därti 11 en viktig utveck lingsf akt or särskilt i

tätort, en omständighet 9 sow_ nåste vä g a tungt i

samband med en

synnerhet som ifrågava-

rande ha1m är ämiad att byggas med stats11edel.
I den lokala diskussionen om den lämp li g aste angö rings platsen för de
stora bi lfärjorn a har hittills enbart nautiska synpunkter framförts.
Här, såsor:1 säkert även i

större förhållanden, förbiser r,rnn helt och hål-

l et de sm;1häl ls ekono1:ii ska faktorerna, sou i
de. Man vet he lt enke l t

i

de flesta fal l

Följaktligen är man benägen at t

dylika fall bör vara avgöran-

inte vad samhäll sp l anering är.

lö sa prob l eoet oe d en angör ing sbrygga

på en p l ats s oE1 li gg er närriast far leden och blir b ill ig att bygga. Man
g lö r:11~1er

att avsikten rirnd angöringen är att betjäna befo lkningen och pro-

duktion en på Ål and och att ang öring splatsen därför bör förläggas så nära
sor..1

ItlÖ

j li [':t till den åländska huvudbygde n

9

även on avv i kelsen från huvud-

farled en blir ett par sjömil längre och engångskostnaderna för hamnanläggninge n hö g re. En dylik h amn byg ge s

ju för decennier och sekler.

Avståndet från Mari e har::m till Långnäs u t gö r 30 k il or.1eter. Om statsmotorfartyget Aranda, som vintertid upprätthåller varutrafiken me ll an Mari eharan och Åbo r;1ed anlöpande av den nellan l ig g ande skä r gården, skulle
lo ssa sin last i Längnäs, skul l e transportkostnaderna oskäligt fö rdyras
för huvuddelen av Ål ands befolkning . Man räknar att Aranda den tiden av
år et i uedelta l har 1 20 ton last, ne st styckegods. Transporten av denna
varunäng d e r fordrar 50 .3. 60 last.bil ar för en kostnad av 50 r;iark per tur.
Också d e varor, som transporteras pä l å n g tradare, skull e draga högre
transportkostnader än orc1 farty ge n skulle g å änd a fra11 t ill Mariehamn e lle r
åtn instone till den plane rade uthaLmen i Lenlands Järsö. De ext ra kostnaderna för persontrafiken skulle g i vetvis även b l i kännb a ra.
Vä g en fr ån J)fari e:hmm till Jersöhar.men ä r b lott 1/3 av vägen ti ll Långnäs. Men det vikti gaste är att JärsöskärEården ge o g r afiskt hänger ihop
med tätort en l\llariGhar;m och kon utnyt tjas för industrier, son få r arbetskraften från staden till s st a dsbosättn in g Gn hinn e r utbreda si g bit ut. Or,1
det överhuvud tage t

sk a ll sk a p as nöjlich c: to r för en industriutv e ckling på

Ål and , så f å r inte de förutsättnin g ar , s o11 r e dan nu finns härför, försät1:ras genor;:i att den nya tullhaLmen förlä g'.-'. s l ån,:st borta fr å n den å l ändska

-5tätort en. ])e industriföretag, som nu arbetar i Mari 2har.m och i stadens
närhet är ävcm beroende av &'oda koccunikationer och en tätorts a rb etskraft.
Har,me n s ekono r:1i och förva l tnin g .
Or.J finska och svenska staten byggGr hamnar för b ilf ärjetrafiken me ll an
Finl and och Sveri ge 9 ankor:1ner det på d e å l än dska självstyrGlserayndi gn eterna, att vidtaga mo tsv arand e å t gärd er för en hamnanläggnin g på Åland. Medlem härtill skall Gn li gt själ vstyrelselagen sökas av Ål and s l andsting i
extraordinari e väg 9 en procedur 9 soL1 tar en avsevä rd tid. Byggande av vägar och Jokal a fä rjfästen finansieras i re ge l geno m ans l ag i lan dskapets
inko mst- och utgiftsstat. ])å ino n ett par å r e tt färjfäste för den l okala
färjtrafiken i varje fa ll mås t e byggas i Lå n g näs e ller någon annanstans
pä fast a Ålands östkust, kan måhänd a ett dylikt anlä ggas redan t ill nästa
vinter och såsom ett provisorium nyttjas av de stora bilfärjorna, därest
red erierna int e kan förmås a tt fortsät t a He d invikninge n ti ll Mariehamn
i väntan p å att den nya tu llhannen på L2mland s Järsö skätll h i nna färdigställas .
Adninistr e ring c;n av denna har:m kan avsevärt r at ion a lis eras och förbilli gas , or.1 den handhaves a v myndighete rn a i Mariehar:u:;i.. Sålunda kunde
tullbehandlinge n ske av Marieharims
kund e i

tullkai~1I!12 r e

och ])egerby tullkamnare

stäl l et indragas . ])en p l anerade uthamnen i Leml ands Järsö har ett

sådant läge, att t u llkl arering av a l la fartyg kan ske här oberoende av
ofil de be gagnar djupvattensfarleden förbi Långnäs i Lumparl a nd 9 den 5
sjöoil kortare ])e gerby l e den, som är den vanliga rutten för mind r e farty g,
ell er farleden geno m L ernströms kanal in i Lumparn .

Avtal

0 11

h amnförval t-

ningen k an sanno likt träffas med stadsmyndigheterna i Mar:Ehamn, även om
ha@1en by gge s såsori1 en statens eller l andskap ets hm:m , Så sker ju med den
und er b:y ggnad varande fiskehamnen i Korrvik söder om staden. Häri genom
skul l e adoin i s tr ationskostnaderna kunna nedbringas . Nyhamns lotsst a tion
li gge r a lld eles i närheten av den för es l agna tu ll hamnen och ]) oge rby lotsstation, sori1 planerats b li öv e rfl yttad ti ll Långnäs

9

kan uppgå i Ny hamn ,

De samhällsekonot1iska a r r .unenten.

Såsom av det

ovansagda framgår bör enligt ko rnmi ttcfos mening de sam-

hälls ekonoraiska argument ·2 n vara de avg örande vid l ösningen av frå gan om
den lämpli r::;as te platsen att byg3:a o:n ny tu ll harim för anknytnin g av l land
till don säkra och :förstkl assiga fär,j -- och tur båtstrafiken ue ll a n Finl a nd
oc h Sv erige . Under sådant förhålland .:.:; bör r iksplanerin gsmyndi g he t ernas
åsikt i nhäntas

9

innan frågan avgöres. Under tecknad stadskommitt e a nhå ll er

därför vörds amt oa att Riksplanerin gs byrån i skyndsara ordning ville g iv a
ett ut l åtande rörande;.

p l a cerin gc~n

av neromnär,mda hamn och hoppas att by-

r ån, trots den kor t a tidsfristen ti l l början av nästa månad, skall se sig

- b-

i stånd att villfara önskemålet. Äre-ndets vikt i

')
cJ

1 ':!
.4i

och för sig och dess

principiella betydelse kräver detta.
Vi bilägg er fö l jande material 9 so m vi ber Eder return e ra i

3.
4.
5.
6.

& Co:s utlåtande.

Befolkningspolitiska forskningsanstaltens utredn i n,g.
Jussi Linnamos befolkningspolitiska utredning.
Kommunikationskarta över Åland.
l\/Iauno Koivisto, Väkeviäkö lääkkeitä.
l\/Iar i eharnn den 24 f abruari 1 964.

På stadskommi ttens f ör utredning· av Ålands
tull hamnsfräga vägnar:
Ordförande M. /lrei jer
SGkreterare Max Carlberg.

j

I

sinom tid:

1. Sjökort med hamnarna i Lemlands Järsö och Långnäs markerade.
2. Orrje

,

:oiL l V.
Rik sp lane rin gs by rån

Helsingfors 5.3. 1 964.
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snellman sg. 4- 6, He l s in gfors
telefon 1 43 11
Stadskommitten för utredning av Ålands
tullhamn sf råga
lVf. Drei j er

Marie hamn
Hänvj_ sning:

Eder skrivelse 24.2, 1 964

Ärende:

Utlåtande om placer in g en
av Åla nds tullhamn

På grund av den begäran om utlå tande, som framfördes i den åb eropade
skrivelsen, k onst a terar riksplaneringsbyrån högaktn i ngsfu llt, att i
enli ghet med förordni ngen d en 29 juni 1 956 om denna byrå (nr 425/56)
riksp laneringsbyr åns uppgift är att avg e ut l åtanden närmast endast till
statsråd et och mini sterierna.

Då av görande t av .Å lands t ullham..-risf r åga

likväl nära ansluter sig til l lan dskapets he la framtida utveck ling ,
har riksplanering sbyrån ansett s ig kunna i
~ed

den na f r åga anföra fö ljande :

tanke på att den ti d som stått till buds för ut l å tan de t har varit

så kort, har b yr å n bek l ag li gtv is icke kunnat i

tillräckli g t hög grad göra

si g förtrogen me d frågan i he la dess omfattn in g samt f ör vissa sig b l.a,
därom, huruvida verkli gen de nautiska, byggnads tekniska och andra faktorern a av sådan art är så mycket f ö rmån ligare i Långnäs än på Järsö, a tt
de abso lut kräver att t\Hlhamnen placeras i Långnäs,
Enligt byråns åsikt borde före avgörandet av frågan om tullhamnens
ploceriri~

en deta ljera d undersökning ha verkstä llt s, varigenom no ggrant

hade utre"tcs även hur placeringen av tullhamnen inverkar på he la Ål ands
fra~tida

ekonomiska och s ociala u t veckling.

:By:; ·ån önskar f ästa uppmärksamhet v i d , att Ålan d på grund av bort f l ytt ning proportione llt har förlorat befolkning i

större utsträckning än

la:idets övr i ga ekonomiska regioner och att fo ::.-kströmmen från lan dskape t
näatan uteslutande går ~ill utlan d et.

Där till har he lt säkert tiven den

omständigheten medverkat, at t landskapet icl·rn h ar haft n ågo t tillräckligt st o rt och u tvecklat centrum, där a r betst illfällen och möj li gh eter
till fritidssysselsättnin g

j_

tillräck li gt hög g ra d sku lle ha kunnat

Yppa sig för ungdomen.
I hur hög grad 1rnf o lkningen söker s ig ti 11 Marj_ ehamn, framgå r av
lan dskapets interne. flyt tnjngsröre lse.

Medan un d er 195 0- ta let Åland s

hela befolkning minskades fr ä n 2 1. 690 personer t i l l 20.98 1 pers oner,
Växte samtic1-igt staden s be::·clkning frå n 3 o 27 3 personer t::i__ ll 6. 68 5 personer,

Ortktat denna tillväxt

1

är M2riehamn alltjäm t ett så litet cen-

trum, att det icke för r.ia r u t veckla sin se rv ic eut r ustning tillräck li gt

-2-
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Krafti gt för at t kunn a t illg odo s'3 de växande b eh oven h os i nv2n arn o. i
landskapets övriga delar och b l ,a . turisterna. Fördenskull borde enligt
byråns åsikt en sådan utveckling av landskapets interna kommunikationer
coh genomfar t skommunikationer eftersträvas , att dessa för sin del skulle
komma att främja en förstärkning av landskapets naturliga centrum samt
aettas förmå ga att erbjuda .Å lands befo lkning arbetstillfällen .
Ovan åberopade synpunkter av allmän natur förefaller att för sin del
förorda, att tullhamnen placeras i närheten av Marieharnn .
:Byråchef Väinö Paavi lainen
Väinö Paavilainen
Forskare Pauli Linko joki
Pauli Linkojo1ti

I

.Di.L.

V,

22 ,2 . 64

91"'1
il

'

Siljarederiet AB
Å. bl)
Vi bekräftar härmed undertecknad Dreijers samt sjökapten Sigurd Danielssons oeh ekonom Viktor Arv i dssons be sök i går hos Eder verkstä llande direktör,

v ice h~radshövding

Ni l s Wetterstein och de angenäma samta l ,

som därvid ägde rum rörande den framtida bilfärjtrafiken på Åland.
Såsom av dessa samtal framgick är Ma riehamns stad bekymrad över

~e

återverkningar på stadens ekonomiska liv, s om Edert rederis bes lut att
upphöra med de regelbundna bilfärjeturerna året runt på stadens hamn
kan komma att medföra.

Genom denna åtgärd har emellertid frågan om en

ny tullhamn på Åland aktualiserats snabbare än man kunnat emotse, ty
det står klart för de flesta, att Ål and för sin · utveck lin g är beroende
av en anknytning till den förstklassi ga bilf ärjetrafiken på huvudrutten
mellan Finland och Sverige.

Genom att Ålands landskapsstyre lse, på vil-

ken det ankommer att i dylika fall bevaka landskapets intressen och
verkställa åtgärder, har inbegärt utlå tande i

saken av Mariehamns stad,

har stadsfullmäkt ige den 23 sistlidna januari tillsatt en 1rnmmi tte för
att verkstä lla en preliminär utredning av frågan och

fram~omma

verat förslag till tull- och färjhamnens placerin g.

Då kommitten inte

med moti-

har fått längre tid på sig än till början av mars, så att det då sittande
landstinget skall hinna fatta avgörande bes lut i

saken, har kommitten

varit tvungen att inskränka s ina undersökningar till förberedande arbeten för att få fram material för en allsidig och saklig bedömning av
problemet.
K.ommitten har utgått från den teoretiska betyde lsen i
miskt avseende av e n dy lik hamn, som utgö r en viktig

samhä llsekono-

u~vecklingsfaktor.

Det är sålunda icke lik g ilti g t var denna hamn placeras inom en ekonomisk
region, som vanligen består av en eller ett par nedan existerande tätorter med kringliggande bröstland, ty hamnen bör - om möjligt - info gas
såsom en organisk del av den förefintliga produkt ionsapparaten och bebygge l sen,

JJetta kan inte betyda ann3t än att hamnen bör placeras så

nära IVlariehamn och Ålands huvudbygd på fasta Åland som möj li.gt, ty
redan nu bor över 8 0 % a v b efo lkni ngen h är och man kan räkna med att
över

90 3 av denna befo lknin g på 19 90--talet kommer att vara b osatt i

Mariehamn och på den fast å ländslrn lan cisbygden,

Då en tätort med sin

Ordnade bosättning även utgör en oumbärlig p roduktionsfaktor innebär en
Omläggnin g av v ikti ga kommunikationsltnjer en väsentlig :försämring i
bygd ens li vsmöj ligheter r
Därfö r har tanken uppkommit att söka f i nna ett ur samhällsekonomi sk

Il

----------

-

-

-

synpunkt bättre läge för en åländsk tullhamn än Långnäs 1 s om
ett

o.vst~;,nd

av 30 ki l ometer frå n l'fariehamn.

Yrjö Sjöroos i

ligge~ ~~

Sedan lot sf örde lningschef en

Mariehamn anvi sat havsbukten innanför Kvarngrund på

sydost sidan av Lemlands Järsö såsom en tänkbar hamnplats / bar fir rn:in
Orr je & Co i Stockho l m gjort en pre l iminär bamntekni sk undersökning o.~r
hamnmöj li gheterna här och funn i t dem goda.

~~ven stora farty g skulle en-·

li gt dessa spec i alisters men i ng kunna navigera här utan risk.

Ispe~joden

är kort.

Därti 11_

Och vägen til l Mari ehamn sku l le b l i blott ca 10 km.

kommer att Järsö skärgård på grund av sitt l äge i nvid Ålands hav och
närhet t i l l Mariehaw.n utgör ett av .Ålands främsta utvecklingsområden
med möj li ghet ti ll industriell verksamhet och ökad bosät t ning.

Hamnens

geograf isk a l äge med hänsyn til l förgreningar av far l ederna g en om Ål ands
skärgård, är även gynnsamt för en tu l lstation, som kunde admin i s t re:cas av
t u lll·rnmmar en i

Mariehamn.

St arka argument ta l a r

sålunda för, att den nyo.

t u l lhamn, där Ål and i fram t iden bör få anknyt ning ti 1 1 den f örstklass:Lga
an~ydd

år et runt- t r afiken me llan Fin l and o ch Sverige, bo r de för l äggas pci
pl a t s v i d Lemlands Järsös sydöstra

kust innanför Kvarngrund,

Någon p:co -·

j ek t er i ng av hamnen och e n beräkning av byggn a dskostnaderna har ännu
in te hunnit utföras men kommitten har för avsikt att föreslå att de t ta
sker med det snaraste.

Man har skäl att an taga att lJyggnad sko stnadernP.

här b l ir avsevärt högre än t. ex. i Långnäs, men emot sedda högre engångs-·
~.

utlägg bör i fråga om en dylik l ångt i dsan l äggning inte få åstadkomma

ct

man underlåter att skaffa fram all t material och alla data som behöv s
f ör ett sak li gt stä lln ingstagande.
Av samt a l et med Eder direktör Wetterstein framgick, att planern2 :på
et t färj l äge i Långnäs avancerat så långt , a t t an l äggningen är färdig-pro j ekterad och att anbud på byggande har inbegärts.
den loka l a färj trafiken österut under a lla

:~ (; _ 

Då en fäY'jh?. mr.

oms-~ ändigbeter

pri ~L

::..nom et t

år behövs på fas t a Ålands östra kust och Långnäs enligt komm_i..-tt~ns ,·,cJ-:
mängas uppfattning ä r den lämp li gaste p l atsen för en dylik hamn,

kan ~ 

vänta sig att de f l esta k .o mmer att acceptera en ang9ringsplats fö::.-· en
färja bär.

öv2~~

Men för den stora t r afiken, som även skall betjäna deu

väld i gande de l en av den å l ändska bef o ll·rningen, är harnnen avgJ or"".:;
l ämp l ig än en hamn på Järsö söder om Mariehamn ,

m:i. na. ~ ~e

För de :rede:r-ier ~ sorn

upprätthå ller färj trafiken b or de en an g örin g närmare 11/fa :.".' :Leh arnn och Å:1..D''1Cl ~:
huvudbygder också driftsekonomiskt st älla sig mera ti ll-~8.lardc;,

Men ll E::
.?·[~:;

därför svårt att tänka sig, att E '3.ert rederi sku lle ha något emot
angöra Lem l :ands Jä rsö, i hände l se en g od farjham..YJ. här blir anlagd.
Och när ett dylikt hamnproj elrt kan för112rk L. gas kan J.ngen nv. veta

ting.

En väntetid på minst 5 å r måste unde r alla omständigh e ter

Cm
nå~/lD -·

~:i.tmätas,

Vi förstår emel l e r t i d att .r.;d.ert rederi inte har möj l igbcjt att -,..ränt a.
l ängre.
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n~aontin7

f ä tt vete

om de diskussioner, som förts mel-

l an finska och svenska myndigheter rörande ordnande av färjharnnar och
tillfart svägar ti ll dem för den svällan de färjtrafiken över Ål ands hav,
har man. fått

den uppfattningen, att an l äggningarna kommer att byggas

och förva l tas av staten,

I så fall får man räkna med, att motsvarande

8,tgärder på Ål and ska ll ankomma på de å l ändska myndigheterna i elen ordnin g som föreskrives i självstyre l selagen.
ti d.

Tyvärr tar denna procedur

Saken främjas dessutom ingalun da av, at t inga bes l ut ännu före -

li gger om byggande av nämnda statsharnnar i Finland och Sver i ge,
För närvarande finn s det så l unda intet a l ternativ till harnnbygget i
Långnäs, men för frågans vidare bearbetni ng vore v i

Silj arederiet tack-

samt, om det vi lle klarg0r a s i n ståndpunk t till följande l ångtidsp l anering.
1 . Hamnen i Långnäs utbyggs av SJer provis0riskt för möj li ggörande av
angöri ng för bilfärjorna och turbåtarna, s om går i r ege l bunden t raf i k
mellan F in l and och Sverige.

2. Landskapet bygger och underhå lle r tillfartsvägen till färj l äget i
Långnäs.

3. Landskapet be r edes tillfälle att inköpa anläggningen för a llmänt
bruk, g i vetvis på för Eder antagbara vill kor,
4. Silj a r ederiet förk la rar sig Viilligt att träda i unde rh and lingar
om an l öpande av en planerad fär jhamn på Lemlands Järsö, ifa ll en
sådan i framtiden byggs av l andskapet ell er staden.
Kornmitt en anse r s i g ha gott hopp om att få stöd för detta program
inte b lott från r i ksp l aneringsmynd i gheters s i da utan även av å l ändska
myndighe ter, varför e tt posi tivt stä llnin gstagan de jämvä l fr å n Eder
sida sannolikt skul l e f å av gö ran d e be ty de l s2 .
På stadsk ommi tt~n s för utrednL1g av Ål ands tullhamnsfråga
vägnar~

Ordförande

Matts Dre ijer

Sekreterare Max Car l berg

_;;.;

Bilaga

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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AB SILJAREDERIET
Tel . adress: Siljaine Åbo
Telefon 20 300 (växel)
Bank: NFB Åbo
postgirokonto: TU 117 627 .

~~~-----

Stadsfullmäkti g e i Mariehamn
Stad sk ommitten f ör utredning av
01 a nds tullhamnsfraga
0

!~

Mariehamn.
Åbo Slottsgatan 36 3 . 3.1964 •

Vi erkänna härmed tacksamt ingången av P:d ert ärade av den 22. 2 .1964,
innehållet varav under mellantiden överväg ts av styrelsen f ör Ab Siljarederiet.
Vi ha med tillfredsställelse konstaterat att Bd ert i fyra punkter
sammanfattade förslag i princip kan accepteras av oss och uttala vi vår
glädje över att den föreslagna lösningen p å det aktuella trafikproblemet är ägnad att undanröja de åsiktsbrytningar som tyvärr förekommit.
l terkommande till den av Eder framlagda fr å geställningen meddelar Siljarederiet härmed, att detsamma är villigt att träda i underhandlingar om
anlöpande av en planerad färjhamn på av stadskommitten
invid Lemlands Järsö under i skrivelsen av den

~ngiven

22~2.1964

plats

givna förut-

sättningar dvs.
1 ) att landskapet Åland i samband med en framtida överflyttning av
trafiken till den planerade storhamnen p å för oss antagbara villkor inlöser den hamn som vi komma att bygga p å Lå n gnäs ;
2) att landskapet Åland i samband med färdigställandet av färjläget
i Lå ngnäs bygger och intill dess trafiken kan överflyttas till Mariehamns planerade storhamn underhåller för tung trafik lämplig tillfartsväg till färjläget i Långnäs.
För den händelse att landskapet Åland är införst å tt med ovanst å ende
torde det vara av ett allmänt intresse att landskapet nu innan byggnadsarbetena på Långnäs påbörjas överväger huruvida färjläget ur landskapets synpunkt sett lämpligast utbygges fr å n det av oss disponerade
strandområ det eller från den söder om detsamma befintliga strandremsan
samt i sistnämnda fall omedelbart skrider till de åtgärder som beting as
av att vi icke ha rätt att på detta områd e utbygga hamnanläggning.
Såsom en allmän förutsättning för framtida anlöp av den planerade
storhamnen gäller att den är navigatoriskt lämplig att angö ras av våra
färjor samt att tillfartsvägen till hamnen bygges för tung trafik och
ut a n färjpass över de vattenderag som skilja hamnen från Mariehamn.
Vi hoppas att den nu etablerade kontakten skall leda till en överenskommelse, som kan biträdas av landskapet Åland och att samarbetet med
Mariehamns stad skall ytterligare befästas.

Högaktnings fullt

AB SILJARF.DERIET
Nils Wetterstein.

I
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Till Ålands landskapsstyrelse

från Hamnkommitten.
Sedan Landskapsstyrelsen den 12 december 1963 förordnat undertecknade att i kommitte undersöka och avge utlåtande om Börkö (Björkholm)
i Lemlands kommun 1 Justerskär i

Lumparlands kommun och Björkö i Föglö

kommun såsom tilltänkta hamnplatser för linjefartygstrafiken mellan
riket och Sverige ur anlöpnings- m.fl. synpunkter, har vi med hänsyn
till uppgiftens art antag it namnet "Hatnnkommitten". Kommitten 1 som inlett sitt arbete den 2 januari 1964 har besökt förenämnda platser samt
beträffande dessa hört befälhavarna p å bilfärjorna m/s Skandia och m/s
Nordia sjökaptenerna Reijo Laven och Harry GuBtaws.
Angående de förenämnda hamnplatserna med avseende fäst vid främst
navigerings- och manövreringssynpunkter har kommitten konstaterat följande~

Börkö ~Björkholm), Lemland.
Den enda mö jliga placeringen av en tilltänkt hamn i Järsö skärgå rd
i Lemlands kommun utgör den s.k. Märrviken belägen NO på Börkö holme.
Övriga delar av denna skärgård ligger helt oskyddade för vind och sjögång från SO - SV.
Inloppet till denna hamn skulle gå mellan Börkö östra udde och därutanför belägna trenne kobbar, Hönskobbarna. Avst å ndet mellan stränderna i inloppet blir endast ca 250 m men farleden går dock där alldeles rakt. Västerfjärden öster om Börkö medger under gynnsamma förhållanden tillräckligt utrymme för fartygen att vända. Dessutom bör farleden utmärkas och fyrbelysas på ändamå lsenligt sätt.
Oaktat denna hamnplats skulle vara någorlunda skyddad för vind, dyning och strömmar kommer dock sugningen av havsdyningen att bliva en
olägenhet för hamnen. Svårigheter uppstår säkerligen även att vintertid upprätthålla trafik p å grund av packisen söder om Börkö . En ytterligare nackdel utgör den omständigheten att hamnen s å gott som saknar
möjligheter att utvecklas. Den strandsträcka som lämpar sig f ör kajbygge är synnerligen begränsad. Manövrering till och fr å n kaj med bilfärja är möjligt men med ett konventinellt fartyg problematiskt.
Justerskär, Lumparland.
Placeringen av kajariläggningarna kunde ske med utnyttjande av kobben Rödakon SO om Justerskär. Utrymme och djup i utanför liggande vat-

I
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-2ten är tillräckligt för fartygens manövrering till och från kajen.
Genom det grunda vattnet mellan Ådskär och Tviören skyddas hamnen
från egentlig sjögång, men stark sydlig vind kan dock försvåra manövreringen. I övrigt torde strömmar och packis icke ha någon inverkan på
trafiken i denna hamn.
Björkö, FöRlö.
e
För att eventuell hamn på denna holme skall bliva mest ändamålsenlig
skulle kajen byggas snett in mot strandlinjen från vardera riktningen
så att fartygen vid ankomst och avgång icke skulle vara nödgade att
svänga. Tienna hamn skulle i navigeringshänseende vara synnerligen lämplig och medföra minsta tidsutdräkt för angöring, då den är belägen invid farleden. Hamnen skulle ligga väl skyddad för vind och sjögång fr å n
sidan, vilket även underlättar anlöpningen.
Långnäs 1 Lumparland.
Oaktat

Långnäs~

Lumparland, icke ingått i kommittens uppdrag, har

denna ansett det påkallat att i sitt utlåtande också beröra denna plats
såsom ett alternativ för en planerad hamn.
Tien lämpligaste hamnplatsen i Långnäs utgör otvivelaktigt udden mot
0 inom det område, som tillhör Vikinglinjen. Utanför denna udde finnes
tillräckligt utrymme för vändning av konventinellt fartyg. Placeras
hamnen på det område Siljabolaget äger synes vinden från N kunna medföra vissa risker för att fartygen vid anlöpning av hamnen pressas upp
mot udden och vid avgång få svårigheter att komma ut från kajen.
Sammanfattningsvis får hamnkommitten meddela; att den enhälligt såsom sitt slutliga utlåtande om de föreslagna hamnplatserna beslutat omfatta följande:
Björkö, Föglö, ställes ur anlöpnings- och tidsutdräktssynpunkt i
främsta rummet. Tiessutom är denna hamnplats en lämplig angöringspunkt
för skärgårdstrafiken9
Långnäs, Lumparland, ställes i andra rummet under förutsättning att
hamnen utbygges från Vikinglinjens område. Också denna hamn kan betjäna
skärgårdstrafiken9
Justerskär, liumparland 1 ställes i tredje rummet på grund av att angöring av denna hamn medför en något längre tidsutdräkt än de övriga
alternativen ;;
Börkö, Lemland, anser kommitten vara mindre lämplig såsom hamnplats
på grund av dess öppna läge, risken för packishinder och det trång a utrymmet för manövrering.
Såsom komplettering till detta kommittens slutomdöme få vi meddela
att befälhavarna på bilfärjorna "Skandia" och

11

Nordia 11 ställer sig po-
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sitiva till Björkö , Föglö och Långnäs , Lumparland, och event ,ellt till
Justerskärt Lumparland, men de voro däremot helt negativa till Börkö,
J.Jemland.
Mariehamn, den 8 januari 1964.
Bo Wilenius
ordförande.
Y.T. Sjöroos
Olof Öström

Gerhard Sjögren.
Sune Carlsson
sekreterare.

•
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Finland och Sverige, anledning att klaga på navigeringsrisk och
tidsförlust. Eftersom huvuddel.en av den åländska befolkningen redan
nu bor i Mariehamn och de faståländska kommunerna och alla prognoser I
tyder på, att över 90% av denna befolkning efter 25 år kom.mer att
vara bosatt här, måste den samhällsekonomiska undersökningen entydigt
giva preferens åt ett tullhamnsbygge på Lemlands Järsö.
Den snabbutredning som stadsfullmäktige hunnit verkställa av
detta stora frågekomplex är icke uttömmande, utan måste komplettera ,
med samhällsekonomiska undersökningar från riksplaneringsbyråns sida
och ekonomiska kalkyler både på byggen och drift. Vissa grundläggand
synpunkter av värde för vidareutredningen framkommer emellertid i
förenämnda framställningar till riksplaneringsbyrån, Siljarederiet
och ingenjörsbyrån Orrje & Co samt i de ingångna svaren, som i bilagor härmed översändes. I huvudfrågan bo~de även statskommitten för
landets utvecklingsregioner (Miettunen-kommitten) beredas tillfälle
att avgiva ett utlåtande.
Då den av s taden verkställ da utr e dn ~ngen givi:t vid hane.en att'
en god hamn väl kan anläggas på Lemlands Jär sö som ett al terna ti v
till stadens Västerharnn, för den händelse denna hamn vid de fortsatta
undersökningarna befinnes mindre lämplig 1 och då även allt övrigt i
ärendet sammanbragt material talar för att en anslutningshamn för
bilfärjor och tur båtar på huvudrutten rrLe.llan Finland och Sverige
byggd på Lemlands Järsö, såväl ur trafikekonomisk, samhällsplanerings
-mässiga, befolkningspölitiska, och nationalekonomiska skäl, måste
ställas framom de av landskapsstyrelsens hamnkommitte berörda
förslagen, får stadsfullmäktige vördsamt föreslå
att landskapsstyre sen skulle allsidigt
undersöka betingels rna för en färjhamn
på Järsö
J

Ordförande
Stads sekreterare
Bil. I.
II.

III.
IV.

V.

PM rörande tullhamn
Ingenjörsbyrå Orrje & Co:s preliminära undersökning
Kommittens skrivelse till riksplaneringsbyrån
Riksplaneringsbyråns svar
Kommittens skrivelse till Siljarederiet
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