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Å1 a n d s

1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s framställning till Ålands landsting med
N2 24/ 1966.
förslag till ändring av villkoren för extraordinarie anslaget for anskaffande av ritningar för
en hotell- och restauranganläggning i Mariehamn.
Given i Mariehainn , å landskapsstyrelsen, den
26 mars 1966,
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 detaljritningar jämte arbetsbe skr ivni ng till en hotell- och restauranganl äggning i Mariehamns stad.
Republikens President har den 10 februari 1965 stadfäst .Ä.landsdelegationens förenämnda beslut och tillika uppdragit åt finansministeriet
att v idtaga behöriga åtgärder för utanordnande av ifrågavarande extraordinarie statsanslag. Finansministeriet har - förutom annat - fastställt , att "de förberedande åtgärderna i enlighet med den framställning,
som legat till grund för fastställandet av anslaget" före det ritningarna utarbetas skall underställas byggnadsstyrelsen för godkännande.
Ålands l _a ndstings framställning i detta ärende till Ålandsdelegationen hade utarbetats på grund av ett av arkitekterna Jonas Cedercreutz
och Helge Railio uppgjort förslag, som skulle hava inneburit, att den
nya hotell- och restauranganläggningen i Mariehamn, omfattande cirka
27 .000 m3 , skulle hava placerats på i stort sett samma plats, som staden s nuvarande societetshus är beläget.
Sedermera, närmast i samband med att arbetena på en generalplan för
Mari ehamn f r amskridit, kunde man konstatera nödvändigheten av en nyoch omplanering av stadens centrala delar. Stadsfullmäktige i Mariehamn
och .Ä.lands l andskapsstyrelse beslöto , ef.ter gemensamma förberedande disu ssioner och utredningar, låta föranstalta en nordisk arkitektt ävling
om landskapet Ålands förvaltnings- och kulturcentrum i Mariehamn . Täv~ ing e ns syftemå l hade varit att få fram ett projekteringsf örslag för
~lands s jälvstyrelsegård och Ålands museum och ett utvecklat idef örslag
för ~ l andskapets turisthotell. Prisnämnden , som den 28 februari 1966
!kungj ort sitt enhä lliga beslut , hade med första pris be lönat ett av a rki tekt Helmer Stenroos , från Helsingfors , utarbetat försl ag . Enlig t
ae tta för slag skulle förenämnda byggnader pla cera s mellan Strandga~an
ch de n p lanerade ös t r a huvudleden med själv styrelsegår de n som arkfte_lv~on isk h öj dpunkt v i d Torge t och Turisthote llet omkring 300 mete r nor rom
'8 jälvs tyrelse gården, i n ära anknytning till havsviken Slemmern och s i;,.a:dens affärsce nt r um ,

-

I

I

367
-2De ifrågavarande byggnaderna har i förslaget i hög grad samko·npone- 1
~:.I
rats på ett sätt, som gör det naturligt att projekteringen av dem fortsättes parallellt och av en och samma arkitekt.

Det ideförslag till landskapets turisthotell, som alltså borde förverkligas, omfattar en hotellavdelning om c. 2.000 m2 , en restaurangavdelning om c. 1.800 m2 och därutöver diverse utrymmen, inalles har
hela anläggningen av arkitekt Stenroos beräknats omfatta 25-28.000 m3 .
Totalkostnaderna för detta hotell- och restaurangprojekt har av arkitekt Stenroos preliminärt beräknats till 4,2 miljoner mark.
Stadsfullmäktige i Mariehamn hava vid sammanträde den 24 mars 1966
beslutat till landskapet Åland överlåta all tomtmark, som erfordras
för förverkligandet av det vinnande tävlingsförslaget. Stadens myndigheter ha också vidtagit åtgärder för att utarbeta en ny stadsplan för
Mariehamns centrum i enlighet med nämnda förslag.
En förskjutning norrut av landskapet Ålands nya turisthotell i Mariehamn synes sålunda vara väl motiverad och, med hänsyn även till stadsplanens ändamålsenliga utformning, önskvärd och nödvändig .• Då hotelloch restaurangprojektet i fråga om storleken och kostnaderna för dess
förverkligande icke synes avvika från det förslag, som legat till
grund för landstingets föregående framställning till Å.landsdelegationen och eftersom vägande motiv i övrigt tala för en justering av anläggningens placering synes det vara fullt befogat, att nu medgiva en omprövning av de villkor, som blivit fästa vid Ålandsdelegationens förenämnda beslut av den 28 oktober 1964.
Under hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt
föreslå ,
att Landstinget . måtte till Ålandsdele ffitionen ingå med följande framställning~
"Till Å.landsdelegationen
från Å.lands landsting.
av den 28 oktober 1964.
Å.landsdelegationen har
Med hänvisning till ovanstående får landstinget vördsamt hemställa,
att Ålandsdelegationen skulle godkänna en sådan
ändring av grunderna för landstingets framställning
av den 7 april 1964 angående beviljan de av tvåhundrafemtiotusen (250.000) mark åt landskapet
Å.land för anskaffande av skiss-, huvud-, arbets-O ch detaljritningar jämte arbetsbeskrivning för en
ho t ell- och restauranganläggning i Mariehamns stad , \
a"tt anslaget skulle få utnyttjas f ör anskaffande av
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-3dessa handlingar med beaktande av ändrad place-

rin~JRvP~Rfäi~RPrigen i enlighet med närslutna bilagor,
Mariehamn, den

mars 1966.
På landstingets vägnar:

talman.
vicetalman. 11

vicetalman.
Mariehamn 1 den 25 mars 1966 .
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