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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 5/1978-79 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag om utverkande av 

extraordinarie anslag för uppförande av skolhus 

för Ålands tekniska skola jämte byggnad för 

med sjöfartsläroanstalterna i landskapet gemen

sam samlingssal och övningsbassäng. 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets 

yttrande. 

Utskottet har i ärendet hört rektor vid Ålands tekniska skola, Bo Tikander, 

som samtidigt varit sekreterare i planeringskommitten. Utskottet får anföra 

följande. 

I den senast omfattade femårsplanen för landskapet, "översikt av landskapet 

Ålands hushållning åren 1978-1982", förutsättes för de extraordinarie anslagen 

att Ålands tekniska skola skall byggas åren 1980-81. Huvuddelen av anslaget 

är upptaget för år 1981 efter det de till Projekt-77 hörande byggnadsobjekten 

slutförts. I händelse den till Projekt-77 hörande lantrådsbostaden slopas, bör 

förutsättning~r förefinnas att tidigarelägga byggnadsarbetena för tekniska 

skolan. 

Utskottet, som intet har att erinra emot framställningen för vördsamt föreslå 

Mariehamn den 10 januari 1979. 

På 

att Landstinget måtte ingå till ålandsdele

gationen med framställning i den lydelse land

skapsstyrelsen föreslagit för utverkande av 

extraordinarie anslag om 6.630.000 mark för 

uppförande av ett skolhus för Ålands tekniska 

skola och 3.105.000 mark för uppförande av en 

samlingssal och en övningsbassäng för Ålands 

tekniska skola gemensamt med sjöfartsläro

anstalterna i landskapet. 

enrik Gustafsson 
sekreterare. 

N" · · ·· w·kl"f samt leda-arvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordforanden i 0 

möterna Elmer Jansson, Rodmar Söderlund, Torvald Söderlund. 
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Till A 1 a n d s d e 1 e g a t i o n e n 

från Ålands landsting. 

Sedan år 1963 svarar ,'I.lands te1:nisk_g_ sl~ola ensam för den svenskspråkiga ut

bildningen av maskinmåstare i Finla..1d. Skolan verkar i med Ålands Sjöfarts

läroverl<: gemensamma loka.li teter. Sj öfartsläroverkets nuvarande skolhus 

' 
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byggdes åren 1937-1938. En tillbyggnad aktualiserades 

för ritningar erhölls år 1963 och framställning om e.o.ans e.o.anslag 
gjordes år 1967. Frågan om särskilt eget skolhus för Alands Sjömanssk 

k 77 medförde dock att nybyggnadsfrågan för te genomförandet av Proje t 

skolan framsköts. 

Utvecklingen av antalet elever vid sjöfartsläroverket 

framgår av nedanstående uppställning: 

Läsår Sjöfartsläro- Tekniska 
verket skolan 

Sammanlagt 

1960-61 

1961-62 

1962-63 

1963-64 

1974-75 

1975-76 

1976-77 

1977-78 

Såsom framgår har 

68 

64 

81 

69 

63 

59 

76 

85 

49 

82 

63 

79 

111 

112 

117 

104 

117 

146 

144 

148 

174 

171 

193 

189 

antalet elever vid tekniska skolan ökat väsentligt. 

då planeringen av. nya utrymmen inleddes. Rumss1 början av 1960-talet, 
för skolan är även på grund av sjöfartsläroverkets ökade behov a: ut 

. . 1. en bekyrrnnersam, da bl.. f" sin sjöfartstekniska underv1sn1ng synner ig 
~r . . k är tillräckligt stora för klasser över 25 elev gangliga klassrum ic e .. . "d 

Det råder sålunda brist på klassrum förutom att det saknas ovr1ga no 

d . ·ngs sociala och administrativa utrymmen. un erv1sni -, 

. 1 kn. ka skolan och ökade kr Den ökade tillströmningen av elever til te is .. . de 
undervisningen har alltmer eftertryckligt aktualiserat forverkligan 1 

S da 0 1974 har därför en av landskapsstyre 
ett helt nytt skolhus. e n ar b t et 
satt planeringskommitte utrett skolans utryrmnesbehov och utar eta b" 

dkänts av l~dskapsstyrelsen i december 1977. Yrkesut 1 
program som go b ad o 
styrelsen för sin del har godkänt rumsprogrammet för en ny yggn 

basen av detta utarbetade skissritningarna i mars 1978. 

0 r· d 0 samma tomt som Alands Tekniska skolans nybyggnad föreslas upp or pa , r 
· emensamma laborato skola med vilken skolan tidigare har bl.a. vissa g . 

· r förutom tekniska rymmen. Den föreslagna nybyggnaden mryrmne . .. k 1 n g 
.. vissa med sJomanss o a visnings- och administra tionsutryrmnen aven 0 bo 

0 auditorium och ADB- och språkla utrymmen såsom hälsovardsutryrmnen, .. . ö 
. .. kulle användas av sjöfartsläroverket. For SJ 

vilka vid behov aven s o .. men 

k . .. sskolan och tekniska skolan föreslas uppford en ge ver et, SJoman 
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Byggnadsprojektet föreslås genomfört i två särskilda byggnader, omfattande 

dels ett skolhus för tekniska skolan och dels förenämnda samlings-gymnastik

sal och öVIJingsbassäng gemensam för sjöskolorna i landskapet. 

Skolhuset omfattar utrymmen för förvaltningen, undervisningen, elevvården, 

bibliotek och hälsovård förutom allmänna utryirrmen. Skolhusets våi1.ingsyta 

är 2.508 m
2 

och volymen 9.880 m3. Byggnadskostnaderna beräknas till 5.790.000 

mark. Skolhusets rumsprogram frmngå.r av bilaga 1. Anskaffningskostnaderna 

för inventarierna och utrustning till .:;kulhuset beräknas till 840.000 mark. 

Byggnaden för sci.mJ.ingssal och övningsbassäng mfa.ttar 1.140 m2 och en volym 

av 5.610 m
3

. Byggnadskostnaderna beräknas till 2.925.000 mark. Byggnaden in

rynnner en för sjöskolorna gemensam samlingssal, bastuavdelning- och simbas

säng och vissa sociala utrymmen. Simbassängen skall förutom för simundervis

ningen användas för räddningsövningar. Dylika övningsbassänger finnes vid 

sjöfartsläroanstalter i riket. Samlingssalen skall användas även såsom gym

nastiksal. Rurnsprograrnrnet framgår av bilaga 1. 

.Anskaffningskostnaderna för inventarier och utrustning beräknas till 180.000 
mark. 

Vid beräknandet av anslagen för inventarier har beaktats att tekniska skolans 

alla användbara skolsalsmöbler och kontor5rnöbler skall utnyttjas i de nya 
utrymmena. 

De föreslagna nybyggnaderna medför att Ålands sjöfartsläroverk för sin del 

kommer att i sina lokaliteter ges möjlighet till erforderliga tilläggsutryrnrnen 
. . 

för undervisningen, administrationen och de sociala och sanitära uppgifterna . 

Genom de nya skolbyggnaderna för Ålands tekniska skola kommer den svensksprå

kiga utbildningen av maskinrnästare i Finland att ges motsvarande utbildnings

resurser som övriga tekniska läroanstalter i riket. Härigenom kommer också 

undervisningen att kunna hållas effektiv och motsvara de stegrade krav som 

den tekniska utvecklingen inom sjöfarten ställer på maskinbefälet. 

Med hänvisning till ovanstående får Ålands landsting vördsamt anhålla 

att Alandsdelegationen skulle bevilja land

skapet Åland extraordinarie anslag 

- för uppförande av ett skolhus för Al ands 

tekniska skola 6.630.000 mark, och 
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- för uppförande av en samlingssal OCh 

övningsbassäng för Ålands tekniskas 

gemensam med sjöfartsläroanstalterna 

landskapet 3.105.0JO mark. 

Mariehamn den 16 janua 

~- (L~h~n 
K. -G Fa'ge~lm . 

vicetalman vicetalman. 

Bila or: 1. Runsprogram 
2. Skissritning. Arkitektbyrå E1rna och Erik Lindroos 
:s. Kostnadskalkyl - sknlhls 

4. Samlingssals-övni.ngsbassltngsbyggnad. 

Nr 25/79. 

•• ' M ' •i o :_:, '. 

I . 

ALANDS TEKNISKA SKOLA 

Rumsprogram 01.12.1977 

1. Förvaltningsutrymmen 

1.1. Kansli 
1.2. Rum för rektor jämte tambur o toalett 

1.3. Brandsäkert valv 

1.4. Konferens- o kärarrum med tambur o toalett 

1. 5. Arbetsrum för lärare a 12 - 15 m2 

1.6 . Arkiv 

1. 7. Duplicerings- och kopieringsrum 

1. 8. Vaktmästarexpedition 

2 . Undervisningsutrymmen 

2. 1. 4 klassrum för 30 ..• 32 elever 

2. 2. 2 klassrum (kursrum) a 40 ..• 60 m2 

2. 3. Auditorium och projektorutrymme 

2. 4. Materialrum 

2.5 . Språklaboratorium 

2. 6. ADB-laboratorium 

2. 7. Förrådsrum a 15 .•• 20 m2 

2.8 . Fysiklabo rato rium för reglerteknik och fysik 
2.8.1 . Lärarrum 

2.8.2 . Vågrum 

2.8 .3. Förråd 

3. Elevutrymmen 

3. 1. Före ningskansli, bok- och pappershandel 

3.2 . Klubb rum, uppehållsrum, utställni ng, 
räkrum , hobbyrum 

4. Allmänna utrymmen 
4.1 . Toale ttrum 
4.2. Socia lutrymmen för städpersonal 
4.3, Städskr ubbar 
4·4, Vaktmästare-gårdskarlsbo s t ad 

5 · .§..ib 1 iotek 

Bilaga 1. 

30 
2 

m, 
36 "\ 6 " 
70 " minskas 

90 " ca 

30 "j 30 " 
10 " 

262 m2 

440 m2 

100 " 

11 5 " 

35 " 

80 " 

so " 
63 " 

90 " 
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1005 m2 

35 m2 

80-100 " 

135 m2 

50 m2 

13 " 

20 " 

75 " 
1 58 m

2 

90 m2 

40 m 2 
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50 m2 

a o s s u 8 

m 

0 

p 25 

c s a sä 405 " 

rum 10 

ö stä personal 0 " 

790 

sut n 262 

n 1005 " 

E 35 

Al en 156 

90 

sut n 50 

ng s 1 och s a sä 90 

2490 

re , ha ar, mm 25 %) 6 

8 

Totalt 3385 
:;::;.::;;;:=::::::====:-::.::::.:::;: 



Bilaga 3. 

SKOLA. NYBYGGNAD - SKOLHUS. 

Skissritningar, förslaget "f" daterad 1978. 2. 21. 

totalkostnader fördelade per kubik och våningsyta. 

Tekniska skolans nybyggnad: 9.880 m3 våningsyta 2.503 m2. 

Totala kostnader: 

"Administrativa kostnader 

Planeringskostnader 

llyggnadstekniska arbeten med fast 
inredning och yttre arbeten 

arbeten 

och utrustning 

sammanlagt 

mk 418.540,-

Il 438.060,-

Il 3.843.370,-

Il 677.950,-

Il 382.000,-

It 30.080,-

mk 5.790.000,-

840.000!-

mk 6.630.000,-=============== 



fö t 11 :f 11 da t 

to alkostnader lade 

al-simbass kubik 

Totala tnader: 

Admini trativa kostnader 

stnader 

ska arbeten med :fast 
tre arbeten 

arbeten 

arbeten 

och utrus 

167 

19 02 

kubik o a 

610 a 

2. 


