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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till J:Iands lands-

ting angåendB extraordinarie statsanslag för 

N:o J5ll953. färdigställande av Ålands central'sjukhus och 

Ålands centralsanatorium.. 

Jämlikt av Ålandsdelegationen fattade och av Republikens President 

stad~ästa beslut har landskapet Åland för uppförande av ett central-

sjukhus jämte ett centralsanatorium, i enlighet med av landskapsmyn-. " 

digheterna antaget samt av medicinalstyrelsen och byggnadsstyrelsen 

förordat byggnadsprogram, tillerkänts extraordinarie statsanslag på 

inalles 472~635.999:-. Det beviljade anslaget har ställts till 

skapets förfogande på särskilda av statsrådet fastställda villkor. 

Anslaget har beviljats i stöd av beräknade anläggningskostnader på 

600.468.190:-. Skillnaden mellan de beräknade anläggningskostnader-

'ha o·ch extraordinarie anslag,et, 127. 832 .191 :- , utgör beräknad andel 

'för . kommunerna. 

r 

Den 9 september 1953 förrättades vederbörlig slutsyn av sjukhus-

komplexets andra etapp. Som syneman fungerade byggnadsrådet Selim . . 

Savonius, vilken även representerade byggnadsstyrelsen. Medicinal-

styrelsen var representerad genom madicinalrådet Oskar Edvin Herpola. 
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Den 19 samma septe~ber månad mottog centralsjukhuset de första pa- Summa egentliga utgifter per 17.11.53 för I och II 

t;ienterna. etappen 584.701.193:-

, En sammanfattande redov,isning per- 17 .11. 53 för båda etapperna av ./. influtna räntor 487.393:-

byggnadsprogrammet ser ut, på följande sätt: .584. 213. 800 :-
=================== 

Summa extraordinarie statsanslag för I etappen 145.748.582:-
Skillnaden mellan extraordinarie statsanslag _, 

Surmnan av kommunernas andelar, .l etappe.n 43. 715. 008 :- . 
och kommunernas andelar, 600.468.190:-

Hittills beräkp.ade .byggnadskostnader för I etappen 189.463.590:-
=============== samt summa egentliga utgifter minus ränteinkomster 584.213.800:-

Summa extraordinarie statsanslag för I! etappen 326.887.417:- mk 16.254.390:-
=================== 

Summan av kommunernas andelar i II etappen 84.117.183:-
Härav framgår att nettoutgifterna per 17.11.53 understiga kostnads-

1 

Hittills beräknade kostnader för II etappen 411.004.600:-
=============== beräkningen med 16.254.390:-. Emellertid uppgå enbart de till betal-

Summa beräknade kostnader för såväl I som II etaP- ning förfallna men ännu ej likviderade räkningarna till 19.861.009:-

pen 600.468.190:- enligt följande: 
J 

mk 600.468.190:-
================= 918.000:-

I 
Summa egentliga utgi_fter. per 17 .11. 5 3 för I etapp 192.033.035:-

Auto Import Co. 6.735:-
111 

./. influtna räntor 224.247:- 1.423.000:- ~ , I Arkitektbyrån 
.... 

mk 191.808.788:-
Aga-Baltic 12.321:-

================== 
L.Ni. Ericsson A/B 302.450:-

Summa egentliga utgifter per 17.ll.5J för I I etapp 392.668.158:-
Finska Hiss & Värmelednings A/B 529 .• 106:-

./. influtna räntor 263.146:-
Instrumentarium 5.631.966:-

mk 392.405.012:-
================== Kopos O/Y 60116:-



Kalmers Elektriska 79.261:- (. Lägges härtill 5.544.275:- för redan beställda men ännu icke er-

, Kr euTo A/B 16.250:- hållnq instrument och inventarier enligt följande: 

Lisco 23. 000.:- Röntgenterapiapparat 1.700.000:-

, Lääkintäsähkö O/Y 645.605:_ Andra _operationssalen samt förlossningsrununets 

Landskapsstyrelsen 20.200:- tillbe.hör 1.000.000:-

:Mariehamns Mekaniska Verkstad 608.560:- Madrasser 500 ;OOO :-

Kuljetusliike Nieminen 43.730:- KylskåJ> 500.000:-

Ing. Oksanen 417.779:- Kortv~gsdiatermiapparat med tillbehör 1.344.275:-

Santasalo & Sohlberg O/Y 600.679:- Diver~e i4strument 500.000:-

Stockmann A/B. 411.041:- mk 5.544.275:-
================= 

TE - MA A/B 5.751.773:-
överskrides kostnadsberäkningen med 90150.894:-. 

Wulff A/B 69.475:-
Härtill komma kostnader på 13.685.000:- för ännu icke påbörjade 

Wiklund 7.875:-
arbeten och ännu icke beställda inventarier, enligt följande av 

' Wärtsilä-koncernen 70.945:-
byggnadslrnrmnissionen uppgjorda kalkylförslag: 

/ 

103.300:-Valtion Hankintakeskus 
Sista etappen av planeringen. 5. 500. 000.:-

1.150.000:-Ålands Handelsträdgård 
Tennisplan 1.700.00Q:-

llands Vadd 218.092:-
Växthus 

. 
24.746:-Mariehamns Handelslag 

Bastu l.000.000,:-

Ålands Järn 177.499:-
Kylanläggning till obduktions:rummet 250.000.:-

F. Lindholm 591.505:-
Vattenterapibassäng för polio- och andra in-

mk 19.861.009:-
==================== 

• 
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validpatienter 1.000.000:- För detta arbete beräknas åtgå mk 5.500.000:- uppdelat i följande 

Brännugn för avfall 185:000:- poster i enlighet med ovanstående uppdelning: 

Vent:i..lat:i..onsanläggning från sanatoriets s putum- 1. 700.000:- ' 

rum 150.000:- ·2. 1.000.000: .... 

Inre~ning~arbete i polikliniken 50.000:- J. 500QOOO :...., 

Komp~ettering av möbler och inventarier 300.000:- 4. 10500.000:-

Högso-lslampa 50.000:- 5. 300.000:~ 

Dive~se ~nstrument och arbeten 500.000:- 6. 80(),. 000 : -

mk 13.685.000:- 7. 760.000:-
================== 

Den största posten i ovannämnda kalkyl, 5.500.000 mark, avser 
Enligt ovanstående beräkningar skulle kostnadskalkylen på 

sista etappen av planeringen och är beräknad av Ålands Plantskola, 
600.468.190 mark komma att överskridas med 22.835.894 mark. över-

som haft hand om d-e hi t,till.s utförda planeringarna, på följande sätt : 
skridningen beror i huvudsak på indexjusteringar, extra arbeten och 

1. Sydvästra hörnet av området söderom läkarbostäderna, 
framför allt på för lågt beräknade lr-ostnader fo''r ~ inredning, inven-

2. Området mellan läkarbostäderna och lasarettet, 
tarier och planering. ~ 

I 

J. Qmrådet mellan lasarettet och värmecentralen, 
De per 17.11.53 obetalda räkningarna, outförda arbetena och oef-

4. Området runt personalbostaden, 
fektuerade beställningarna om sammanlagt 39.090.284:-, har av bygg-

5. Upprensning av skogen österom stora infartsvägen, 
nadskommissionen fördelats på centralsjukhuset och centralsanatoriet 

6. loordningställ.ande av vägar och stigar, samt 
enligt följande: 

-7. Lnplantering av träd och växter i trädgården samt runt samtliga 
Centralsjukhuset Centralsanatoriet 

byggnader. 
Influtna men obetalade räkningar 17.365.962:- 2.495.047:-

Beställda icke levererade instru-
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ment .och inventar.ier _ 5.544.275:-

Ännu ej påbörjade arbeten och 

ännu· ej beställda instrument och 

inventarier 9.833.557:- 3.851.443:-

mk 32.743.194:- mk " 6.346.490:-
================= ================= 

Kommunernas andelar i dessa kostnader ha uträknats sålunda: . 

Centralsj_~khuset: 32.743.794:-, i därav= 16.371.897:- fördelat på 

110 vårdplatser = 148.835:- per vårdplats. Då på kommunernas ande l 

ankommer sarmnanlagt 43 vårdplatser blir deras andel i kostnaderna 

6.399.905:-. 

• • It o; l> 

Centralsanatoriet: 6.346.490:-, 1/4 därav = 1.586.622:-, vilket 

tillkommer kommunerna att erlägga då de innehar samtliga vårdplats er. 
I 

I de totala utgifter, som per 17.11.53 återstå, böra komrnunerna 

sålunda deltaga med 7.986.527:- och landskapet med Jl.103.757:-. 

Då, såsom tidigare framhållits, av redan beviljade extraordinarie 

statsmedel jämte kommunernas andelar dock finnes en behållning på 

16.254.390:-, böra de för egående beloppen minskas med sistnämnda 

I 

16.254.390:·- så att de tillsammans bliva tidigare nämnda 22.835.894:-, 

varmed kostnadsberäkningen för hela sjukhuskomplexet beräknades bli-

va överskridet. På basen av den för andra byggnadsskedet gjorda 

a 

fördelninge~ .våren 1952 skulle .79,~ % av beh~llningen på 

16.254.390:- kunna anses såsom extvaordinarie statsanslag, medan 

20,5 % sålunda skulle anses som konnnunernas andelar. Enligt samma 

fördelningsprocent skulle i extraordinarie statsanslag erfordras 

såsom tillskott till tidigare beviljade anslag 18.181.516:-, medan 

från kommunerna i tillägg skulle uppbäras 4.654.378:-. 

Jämlikt landskapslagen om centralsjukhus för landskapet Åland, 

given den 1.8.1946, § 4 mom. 3, kan koJDlnuner i svag ekonomisk ställ-

ning av landskapsstyrelsen helt eller delvis befrias från erläggan-

det av kommun ankommande andel i anläggningskostnaderna för cen-

tralsjukhuset. På grund härav anser landskapsstyrelsen att Kökar 

och Sdttunga borde·, helt· befriås ,' Brändö · och KUmlinge till 75 procent 

och Lumparland till 50 procent från erläggande av ifrågavarande an-

delar. För att lrunna bevilja dessa befrielser skulle i extraordi-

narie statsanslag utöver tidigare nämnda 18.181.516:- erfordras 

ytterligare 7.736.681:- fördelat enligt följande: 

Kö kar 100 % av 1.934.170:- = 1.934.170:-

Sot,tunga 100 % tl It 1.934.170:-= 
.I 

Brändö 75 ~'° '' Il = 1.450.628:- I I 

Kumlinge 75 % " " = 1.450.628:-
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Lumparland 50 % av 1.934.170:- = 967 .085 :-

mk 7.736.681:~ 
================= 

På grund härav skulle i extraordinarie statsmedel erfordras 

inalles 25.918.197:-. 

Med hänvisning till det ovansagda föreslår landskapsstyrelsen 

att .Landstinget måtte hos Ålandsde-

legationen hemställa om ett extraordina-

rie statsanslag till ett belopp av 

0 

25.918.197 mark åt landskapet Aland för 

färdigställande av Ålands centralsjukhus 

och Alands centralsanatorium. 

Mariehamn den 28 november 1953. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

~: 
Lantråd 

Viktor Strandfält 

,Landoskapskamrer li·/, 
. --~ -

Th. Eriksson 


