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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 8/+966 med an

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställning 

till Ålands landsting med förslag till ändring av 

villkoren för extraordinarie anslaget för anskaf

fande av ritningar för en hotell- och restaurang

anläggning i Mariehamn (24/1966). 
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbe

gärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört Landstin

gets Talman, lantrådet Hugo Johansson, stadsfullmäktiges i Mariehamn 

ordförande, bankdirektör Nils Dahlman och stadsdirektören Aron Häggblom, 

vördsamt anföra följande: 

Den tidigare framställningen om extraordinarie anslag för planeringen 

av det nya turisthotellet bifölls på sådana grunder, att anslaget icke 

gärna kan användas för uppgörande av ritningar för en annan plats än den 

då avsedda. Det torde också vara svårt att använda anslaget med frångå

ende av den planlösning i stort, som då hade utarbetats av arkitekterna 

Cederqreutz och Railo. Det nya projektet är, om också de däri beaktade 

utrymmena motsvara de tidigare projekterade, till den allmänna disposi

tionen avvikande och måste därför betraktas som ett helt nytt projekt. 

Då det likväl vad utrymmen, byggnadskubik och byggnadskostnader beträf

far är helt motsvarande, synes det utskottet icke finnas anledning till 

en helt ny framställning, utan villkoren för det tidigare anslaget borde 

anpassas till det nya förslaget. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå~ 

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelega

tionen med en sålydande framställning: 

"Till ~landsdelegationen, 

från Ålands landsting. 

Ålandsdelegationen har medelst beslut av den 28 oktober 1964 bevil

jat landskapet Åland ett extraordinarie statsanslag på 250.000 mark för 

anskaffande av skiss-, huvud-, arbets- och detaljritningar jämte arbets

beskrivning till en hotell- och restauranganläggning i Mariehamns stad. 

Republikens President har den 10 februari 1965 stadfäst Ålandsdelegatio

nens förenämnda beslut och tillika uppdragit åt finansministeriet att 

Vidtaga behöriga åtgärder för utanordnande av ifrågavarande extraordina~ 

rie statsanslag. Finansministeriet har - förutom annat - fastställt, att 
11 de förberedande åtgärderna i enlighet med den framställning, som legat 

till grund för fastställandet av anslaget" före det ritningarna utarbe

tas skall underställas byggnadsstyrelsen för godkännande. 
Ålands landstings framställning i detta ärende till ~landsdelegatio~ 
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nen hade utarbetat s på grund av ett av arkitekterna Jonas Ce de rcreut z 

och Helge Railo uppgjort för s lag, som skulle ha .inneburit, att den nya 

hotell- och restauranganläggningen i Mariehamn; omfattande cirka 27.000 

~3 ; skulle ha placerats på i stort set t samma plats , som stadens nuva

rande Societetshus . 

Sedermera, närmast i samband med arbe teni:i. p~ _en generalplan för Ma

riehamn, kunde man kon~tat e ra n ödvändigheten ~V en omplanering av sta

dens centrala delar. Stad sfullmäktige i Mariehamn och Ålands landskaps

styrelse beslöto, ef~er gBmBnsamma förberedande diskussioner och utred

ningar, låta föranstalta en nordisk arkitekttävling om landskapet Ålands 

förvaltnings~ och kulturcentrum i Mariehamn. Tävlingens syftemål var att 

få fram ett projekteringsförslag för Ålands självstyrelsegård och Ålands 

museum och ett utvecklat ideförslag för landskapets turisthotell . Pris

nämnden, som den 28 februari 1966 kungjorde sitt enhälliga beslut, belö

nade med första pris ett av arkitekt Helmer Stenroos, från Helsingfors , 

utarbetat förslag. Enligt detta skulle sagda byggna der placeras mellan 

Strandgatan och den planerade östra huvuddelen med självstyrelsegården 

som arkitektonisk höjdpunkt vid Torget och Turisthotellet omkring 300 

meter norrom självstyrelsegården, i nära anknytning till havsviken Slem

mern och stadens affär scentrum. 

De ifrågavårande byggrtaderna har i förslaget balanserats mot varandra 

pä ett sätt, som gör det naturligt att projekteringen av dem fortsättes 

par~llellt och av en och samma arkitekt . 

De t ideförslag till landskapets turisthotell, som alltså borde för

verkligas, omfattar en hotellavdelning om c. 2.000 m2 , en restaurang

avdelning om c . 1 . 800 m2 och därutöver diverse utrymmen. Inalles har 

hela anläggningen av arkitekt Stenroos beräknats omfatta 25-28.000 m3 

och tötalkostnaderna för detta byggna dfsföretag preliminärt till 4,2 mil
joner mark . 

Stadsfullmäktige i Mariehamn har vid sammanträde den 24 mars 1966 

beslutat till landskapet Åland överlåta all tomtmark , som erfordras för 

förverkligandet av det vinnande t ävlingsförslaget. Stadens myndigheter 

har också vidtagit åtgärder för att utarbeta en ny stadsplan för Marie

hamns centrum i enlighet _med nämnda förslag. 

En förskjutning norrut av landskapet Ålands nya turisthotell i Marie

hamn synes sålunda vara motiverad och med hänsyn til l s t adsplanens ända

målsenliga utformning nödvändig. Då hotell- och restatjr angprojektet i 

fråga om storleken öch kostnaderna för dess förverkli gande icke synes 

avv ika från det förslag, som legat till grund för landstingets föregående 

framställning till Ålandsdelegationen, anser landstinget , att de villkor , 
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som blivit fästa vid Ålandsdelegationens förenämnda beslut av den 28 

oktober 1964, borde ändras med hänsyn till det ovan anförda. 

Med hänvisning till ovanstående får landstinget vördsamt hemställa, 

Mariehamn, den 

---------~-~~---
vicetalman. 

att Ålandsde~egationen skulle godkänna en 

sådan ändring av grunderna för landstingets 

framställning av den 7 april 1964 angående 

beviljande av tvåhundrafemtiotusen (250 .000) 

mark åt landskapet Åland för anskaffande av 

skiss-, huvud-, arbets- och detaljritningar 

jämte arbetsbeskrivning f ör en hotell- och 

restauranganläggning i Mariehamns stad, att 

anslaget skulle få'utnyttjas för anskaffande 
t· .... 

av/dessa handlingar med beaktande av ändrad 

placering och planering av anläggningen i en

lighet med närslutna bil?gor. 

mars 1966 .. 

På landstingets vägnar: 

talman. 

vicetalman." 

Mariehamn, den 29 mars 196~. 

På vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföran

den Evald Häggblom samt ledamöterna Gunnar Häggblom, Leandersson och 

Lindfors. 
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Till Å 1 a n d s d e 1 e g a t i o n e n 

'1 1 ' : 

från llands landsting . 

Ålandsdelegationen har medelst beslut av den 28 oktober 1964 

beviljat landskapet Åland ett extraordinarie statsanslag på 

250 . 000 mark för anskaffande av skiss-, huvud- , arbets- och de-
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- taljri tningar jämte arbetsbeskrivning till en hotell- o-ch re tau .. 

ranganläggning i Mariehamns stad_ . Republikens President har den 

10 februari 1965 stad-fäst Ålandsdelegationens förenämnda beslut 

' 
och tillika uppdragit åt finansministeriet att vidtaga behöri ga 

åtgärder för utanordnande av ifrågavarande extraordinarie stats-

anslag . Finansministeriet har - förutom annat - fa-ststi:!-llt_, att 

!I de förberedande åtgärderna i enlighet med den framställning , som 

..Legat till grund för fastställandet av anslaget"' - , r'ö:vräri r it-

ningarna utarbetas , skall underställas byggnadsstyrelsen för god-

kännande. 

Ålands landstings framställning i detta ärende till Ä.land edele-

Utarbetats på grund av ett av arkitekterna Jonas Cegationen hade 

dercreutz och Helge Railo uppgjort förslag , som skulle ha -innebu-

rit, att den nya hotell- och restauranganläggningen i Mariehamn, 

· k 27 000 m3 skulle ha placerats på i stort sett omfattande cir a • • 

samma plats som stadens nuvarande Societetshus. 

Sa-mband med arbetena på en generalplan Sedermera , närmast i 

ä digh t av en ompla.ne-f ör Mariehamn , kunde man konstatera nödv n e en 

delar • StadsfUllmäktige i Mariehamn och ring av stadens centrala 

1 beslo··to, efter gemensamma förbered nde • 
~lands landskapsstyre se 
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diskussioner och utredningar , låta föranstalta en nordisk 'arkitekt-

tävling om landskap t Ä.lands förvaltning&- och kulturcentrUm i 

' 
Mariehamn . -Tävlingens syftemål var att få fram tt pro_jekterings-

_förslag för Åland självstyr lsegård och Ålands mus um och tt ut-

.vecklat iddförslag för l~dskap ts turi thot 11 . Prianämnd n, om 

den 28.februari 1966 kungjorde sitt enhälliga-beslut , belönad 

med första pris ett av arkitekt H lmer Stenroos, från Hel ingfors , 

sagdä 
utarbetat ·för lag . Enligt· d tta _skull 7byggnader plac ras mellan 

stra~dgatan: och den planerade östra -huvudleden m_ed sjl:Uvstyrelse-

gården_ som arkitektonisk höjdpunkt vid Torget och turisthotellet 

omkring 300 meter norrom själv tyrelsegården , i nära ankriytning 

· ·cill havsvik n Sl mm rn och stad na affärscentrum . 

D ifr gavarand byggnaderna ha i för lag t balanserat mot 

varandra på ett sätt , som gör det naturligt att projekteringen 

av dem fort ättes parall llt och av n och samma arkitekt . 

Det id~för lag till landskap te turisthotell , som alltså borde 

förverkligas , omfattar en hot llavdelning om c . 2 . 000 m2, en res-

taurangavdelning om c . 1 . 800 m2 och därutöver diverse utrymmen . 

Inalles har hela anläggningen av arkitekt Stenroos beräknats om-

fatta 25-28 . 000 m3 och totalko tnaderna för detta byggnadsföretag 
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preliminärt till 4 , 2 miljoner mark . ställning av den 7 april 1964 angående beviljan-

Stadsfullmäktige i Mariehamn ha vid sammanträde den 24 mara de av tvåhundra.femtiotusen (250 . 000) mark åt 

1966 beslutat ti.11_ landskapet Åland överlåta all tomtmark , som er landskapet Åland för anskaffande av skiss-, 

fordras för förverkligandet av det vinnande tävlingsförsl g t . huvud~, arbets- och detaljritningar jämte ar-

Stadens.myndigheter ha. ocks vidtagit tgärder för att ut r beta betsbeskrivning för en hotell- och restaurang-

en ny stadsplan för ari hamns c ntrum i enlighet m d nämnda för- anläggning i Mariehamns stad , att anslaget kul-

slag . 
le få utnyttjas för anskaffande av d ssa hand-

En f ärskjutning norrut· av landskapet Åland nya turisthotell lingar med beaktande av ändrad placering och 

i Mariehamn synes sålunda vara motiverad och med hän yn till planering av anläggningen i enlighet med när-

planens ändamåls nliga utformning nödvändig . D hotell- och slutna bilagor . 

rangproj tet i fråga om storlek n och kostnaderna för de s för- Mariehamn den 30 mars 1966. 

verkligande icke synes avvika fr n det förslag , so 1 gat till 

grund för landstingets föregående framställning till Åland d le- ' 

På landsting ts vägnar: 

~ ~" !t.·1---_ 
gationen , anser landstinget , att de v i llkor , som blivit fä ta vid 

Th • .8riksson 

Ålandsdelegationens förenämnda be lut av den 28 oktober 1964 , bo~ 
talman . 

de ändras med hänsyn till det ovan anförda . 
r 

~~ 
Evald Htiggblom Eliel Persson 

Med hälll.ViSl'lling till ovanstående får land 1stinget vördsamt belD" 

vicetalman . vicetalman . 

ställa , 

att Åland delegationen ville godkänna en 

dan ändring av grunderna för landsting 
s ft 


