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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

.framställning till Ålands landsting angående 

,extraordinarie statsbidrag för andra byggnads-

,skedet vid Ålands centralsjukhuso 

Byggnadskommissionen vid Ålands centralsjukhus har tillställt 

1andskapsnämnden ~öljande skrivelse: 

"Till Ålands landskapsnämnd. 

Sedan första etappen,av Ålands centralsjukhus börjar närma sig j 

sitt slut, anser byggnadskonunissionen vid nämnda sjukhus att 

landskapsnämnden måtte vidtaga åtgärder för att få statsmedel 

till att.påbörja den andra etappen • 

. Byggnadskommissionen har för, detta ändamEl.l från prof. Jussi 

Paatelas arkitektbyrå införskaffat ett kost'nadsförslag för 

nämnda andra etapp. Enligt detta förslag skulle kostnaderna för 

de återstående byggnaderna stiga till mk 184.450.000: - . 

Av detta belopp anko.mmer på de .åländska kommunernas del mark 

23.366·9~0:- enligt följande uträkning: 

Centralsjukhuset (11/16) Sanatoriet (5/,16) 

Lasarett-sbyggnade:n 102.750.000:-

Läkarbostäder 



~· 

1 för sanatorieläkaren 5.720.000:- ligast ur ekonomisk synpunkt att även få den andra etappen byggd 

3 " övr. läkare 17.160.000~- fortast möjligt enär driftskostnaderna i detta nu bli alltför kost 

Sysslomannabostad 3.932.500:- 1.787.500:- samma då bl.a. värmecentralen och ekonomiebyggnaden är byggd med 

Parsonalbostäder 34.168.750:- 15.531.250:"."' tanke på hela sjukhuskomplexet. 

Ledningstunnlar 2. 337. 500:- ' 1.062.500:- Mariehamn den 15 febr. 1951. 

Summa mk 160.348.750:- 24.101.250:- På byggnadskornmissionens för Ålands centralsjukhus vägnar: 
=========·================================= 

Ordf. Hugo Johansson. 

Centralsiukhuset. 160.348.750:-; 1/2 därav= 80.174.375:- f ör. Sekr. o, ekon. Rolf Eriksson." 

delat på 110 ,sjukplatser = 728.876:- per sjukplats. Då p~ kommu- I sagda skrivelse o:niörmälda kostnadskalkyl från .professor 

nerna ankommer srunmanlagt 43 sjukplatser blir deras andelar i Jussi Paatelas arkitektbyrå är av följande lydelse: 

centralsjukhusets .andra etapp= mark 17.341.668:-. · 11Kostnadskalkyl över Ålands 

Centralsanatoriet. 24.101.250:-; 1/4 därav= 6.025.312:-, centralsjukhus lasarettsbyggnad, läkar- och personalbostäder. 

vilket belopp ankommer på kommunerna då dessa inneha samtliga Lasarettsbyggnaden 13.700 m3 ä 7.500:- 102.750.000:-

sjukplatser. Läkarbostäder 4,400 " " 5.500:- 28.600.000:-

$ammanlagt ankommer sålunda på kommunerna Personalbostäder 7.100 " " 7.000:- 49,700.000:-

centralsjukhuset 17.341.668:- Lednings tunnlar 850 " " 4,000:- 3.4000000:-

centralsanatoriet 6.025,3~2:- , 26.050 m3 184.450.000:-

Summa mk 23.366.980:- Helsingfors den 1 februari 19510 

varför på stat-en ankommer mark 161.083,020:-. Prof, Jussi Paatela/Arkit. Reino Koivula 

' 
Byggnadskomrnissionen anser för sin del att det vore förmån- Reino Koivula." 



Landskapsnämnden har, liksom byggnadskommissionen,ansett att landskapsni-i.mndens vägnar: 

ett dröjsmål med byggandet av andra etappen skulle medföra onö~ Lantråd 

digt betungande driftskostnader för den' del av sjukhuskomplexet, Viktor 

som väntas bliva färdigt inkommande sommar. Förutom av byggnads, Landskapskamrerare 

kommissionen framhållna omständigheter, som bidraga till fördy- Th. Eriksson. 

randet av sagda driftskostnader, kan ytterligare nänmas den om-

·ständigheten.att Iörsta etappen icke omfattar personalbostäder 

ens för den personalt sofu är erforderlig för drivan det av central-

sanatoriet och tuberkulosbyrån. Äveni.r hälso- och sjukvårdssyn-

punkt är det betydelsefullt att andra etappen bygges snarast möj-

ligt. 

Gentemot kostnadsberäkningen och kostnadsfördelningen har l and-

skapsnäIIUl-den ihtet att er'inra. 

' Med hänvisn"ing till va."d ovan framhållits får landskapsnämnden 

y vördsamt -föreslå 

att Landstinget måtte anhålla om ett 

extraordinarie statsbidrag på 161.083.000 mark 

för byggande av andra etappen vid Ålands cen-

tralsjukhus. 

lVIariehamn den 21 februari 19510 

På 


