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1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s förnyade framställning till 

Ålands landsting med förslag om utverkande 

hos Ålandsdelegationen av ett extraordinarie 

anslag för byggande av ett skolhus för 

Ålands sjömansskola. 

Den 18 december 1970 har Landstinget till Ålandsdelegationen av

låtit en framställning med anhållan att landskapet Åland skulle be-

viljas ett extraordinarie anslag om 3.302.000 mark för uppförande av 

ett skolhus för Ålands sjömansskola. Ifrågavarande framställning av

såg en tillbyggnad av Ålands yrkesskolas skolhus, vilken tillbyggnad 

skulle disponeras sålunda 1 att till yrkesskolans förfogande skulle 

komma att ställas c. 1.200 m2 golvyta och till Ålands sjömansskolas 

förfogande c. 2.000 m2 . Därjämte skulle sjömansskolan också tilldelas 

icke obetydliga arbetsutrymmen i yrkesskolans nuvarande byggnader. 

Landstinget hade i nämnda framställning, som tillsvidare icke föranlett 

avgörande i Ålandsdelegationen, utförligt motiverat nödvändigheten 

av att särskilda lokaliteter skulle åstadkommas för den svenskspråkiga 

sjömansyrkesutbildningen i landet. Alla de synpunkter, som då anfördes 

' till s t öd för framställningen äger fortfarande full giltighet men dock 

sålunda ytterligare accentuerade att de utomordentligt besvärliga ytt

re förhållanden un der vilka Ålands sjömansskola nu måste arbeta, i 

hög grad kan anses hämma undervisningen och möjligen också kan leda 

till en allvarsam kris för den svenskspråkiga sjömansyrkesutbildningen 

i Finland. Behovet av nya, ändamålsenliga lokaliteter för sistnämnda 

yrkesutbildning är i dag mera påträngande än någonsin förr. Den finsk-

språkiga sjömansyrkesutbildningen har blivit väl tillgodosedd genom 

nya skolbyggnader i Helsingfors, Raumo och Kotka. 

Sedan framställningen till Ålandsdelegationen förbereddes under 

hösten 1970 har emellertid den för ändringen i ä rendet inträffat att 

' Mariehamns stad för uppförande av ett skolhus för Ålands sjömansskola 

kostnadsfritt överlå tit till landskapet Åland ett c. 4 ha stort områ

de, beläget västerom l'Jeptunigatan. På detta tomtområde finnes möjlig

heter att i framtiden uppföra också ett skolhus för Ålands tekniska 

skola och, om s å befinnes nödvändigt, ett elevinternat för sjömans

skolans elever . På uppdrag av landskapsstyrelsen, som funnit en s å dan 

lösning uera ändamålsenlig än sjömansskolans sarnmanbyggnad med Ålands 

Y~kesskola, har en sä rskild arbetsgrupp bearbetat detta nya pr@jekt 

och härvid dels funnit att tomtområdets disposition redan i detta 

skede bör planeras med hänsyn till samtliga de byggnader, som i olika 

etapper skall inrymmas dä r och dels att s å som en första byggnadsetapp 
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borde uppföras ett särskilt skolhus för Ålands sjömansskola, varvid i 

möjligaste utsträckning det tidigare projektet med en flygelbyggnad 

vid Ålands yrkesskola skulle s.a.s. överflyttas till denna nya plats. 

I enlighet med ovanstående riktlinjer har arkitektbyrå Elma & 
Erik Lindroos utarbetat ritningar för en skolbyggnad för Ålands sjö

mansskola på ifrågavarande tomtområde. Såsom principiell grundval 

har härvid legat rumsfördelningen enligt fastställt byggnadsprogra~ 

från år 1968 baserat på Helsingfors sjömansyrkesskolas program. Där-

J ämte har i nödig utsträckning även beaktats det byggnadsprogram, 

som år 1964 uppgjordes för tekniska skolan. I omedelbar anslutning 

till sjömansskolan skall alltså såsom en framtida byggnadsetapp på 

det nya området också ett skolhus för Ålands tekniska skola uppföras. 

Vissa laboratorieutrymmen i sjömansskolans skolhus är för övrigt från 

början reserverade för tekniska skolans omedelbara behov. Andra utrym

men å ter är avsedda att användas gemensamt av Ålands sjömansskola 

och Ålands tekniska skola. Det föreslagna nya skolhuset för Ålands 

sjömansskola omfattar 16.350 m3 och är avsett för 140 elever. Såsom 

jämförelse kan nämnas att sjömansskolan i Helsingfors omfattar 

c. 15.000 m3 (totalt med elevinternat o.a . byggnader 30.000 fu 3 ) och 

emottager 180 elever. Ålands sjömansskolas planerade nya skolhus om

fattar 2.687 m2 golvyta, fördelat enligt följande: 

Förval tningsutrymmen 24-7 m 

Undervisningsutrymmen 

Arbetsutryipmen för däcksmanskap 

308 Yl 

195 il 

" Il 

" il 

Allmänna utrymmen 

maskinmanskap 1.080 11 

ekonomiavdelningen 387 11 

470 11 

2 

Sammanlagt 2.687 m2 

Kostnaderna för detta projekt har beräknats till 3.875.000 mark. 

På landskapsstyrelsens försorg har byggnadsstyrelsensoch yrkesutbild

ningsstyrelsens respektive utlåtanden i ärendet inhämtats. 

Denna omprojektering av ärendet angå ende ett skolhus fö r Ålands 

sjömansskola bör helt naturligt ses i sammanhang med f r amställningen 

av den 18 december 1970. I jämförelse härmed har nu den väsentliga 

förbättringen inträ tt att ett särskilt tomtområde anvisats för sjö

mansskolans skolhus och att samplanering skett med Ålands tekniska 

skola. Till övriga delar äger, s ås om ovan redan understrukits, den 
tidigare framställningen full giltighet. 

I , 
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Under hänvisning till ovanstående och med biläggande av nya rit

ningar och en till vissa delar omarbetad arbetsbeskrivning f år land
skapsstyrelsen förty vördsamt föres lå 9 

att Landstinget, med återkallande av 
framställningen den 18 december 1970 till 
de delar densamma genom ärendets fortsatta 

utveckling blivit föråldrad 9 skulle ingå 
till Ålandsdelegationen med en sålydande 
framställning: 

11 Till Ålandsdelegationen 

från Ålands landsting. 

Den 18 december 1970 har landstinget ------------------- den tidi
gare framställningen full giltighet. 

Under hänvisning till ovanstå ende och jämte det framställningen 
till Ålandsdelegationen av den 18 december 1970 -bör betraktas såsom 
å terkallad till de delar densamma genom ärendets fortsatta utveck
ling blivit föråldrad, får Ålands landsting, med biläggande av nya 
ritningar och en omarbetad arbetsbeskrivning 9 förty vördsamt hemställa 

att Ålandsdelegationen ville bevilja 
landskapet Åland ett extraordinarie anslag 

om 3.875.000 mark fö~ uppför ande av ett 
skolhus för ÅlandS' sjömansskola. 

Mariehamn 9 den april 1972 . 

På landstingets vägnar : 

il 

Mariehamn 7 den 21 april 1972 . 

På landskap~s el se 

L t 
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s vägnar: 

Äldre 


