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Lähtökohdat presidentti Koiviston muistomerkin
sijoittamiselle Pikkuparlamentin puistossa
Kilpailuehdotus tulee sijoittaa liitteessä 1 määritellylle alueelle nykyisessä Pikkuparlamentin puistossa.
Alue rajautuu Mannerheimintietä ja Arkadiankatua reunustaviin puurivistöihin, Pikkuparlamentin pihaalueisiin ja graniittiseen muuriaitarakennelmaan Mannerheimintieltä Baanaan johtavan kevyen liikenteen
väylän kohdalla.
Pikkuparlamentin puisto liittyy läheisesti vuonna 2004 valmistuneen eduskunnan lisärakennuksen pihaalueeseen. Puisto on valmistunut vuonna 2005.

Maankäyttö
Asemakaavassa Pikkuparlamentin puisto on VP-merkinnällä (Puisto). Alueen pohjoisreunassa on
maanalaisia tilavarauksia, jotka asettavat rajoituksia mahdollisten perustusten syvyydelle.

Kasvillisuus
Pikkuparlamentin puistoa rajaa Mannerheimintien ja Arkadiankadun suuntaan vehreä puu- ja
pensasvyöhyke. Suurikokoiset poppelit ja vuorijalavat muodostavat tilallisen seinämän, joka erottaa puiston
liikenteestä, vaimentaa melua sekä ehkäisee pienhiukkasten leviämistä puistoon.
Pikkuparlamentin piha-aluetta rajaa marjaomenapuut. Lisäksi alueella sijaitsee Japan Sakura Foundationin
eduskunnalle lahjoittamat, vuonna 2018 istutetut viisi kirsikkapuuta. Kilpailuehdotuksessa voi erityisestä
syystä ehdottaa näiden siirtoa alueella tai pois alueelta.

Rakenteet
Eduskunnan lisärakennuksen piha-alueella on kaareva lipputankorivistö, joka erottaa lisärakennuksen
sisääntuloalueen puistosta. Rakennuksen edessä oleva Jukka Lehtisen teräsveistos ”Oma maa mansikka”
on osa eduskunnan lisärakennuksen piha-aluetta.
Puistossa sijaitsevia rakennelmia ovat Pikkuparlamentin ilmastointirakennelma ja sähkökaappi. Baanan
entiseen ratakuiluun vievä jyrkkä luiska on erotettu puistosta metallisella pystypinna-aidalla, jonka
matalampi osa on graniittimuuri.
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Puistossa on graniittisella nupukivellä verhottu neliön muotoinen suihkulähde nupukivetyllä aukiolla. Aukiota
rajaa luonnonkivimuuri. Vesiallas suihkulähteineen on osa puiston nykyistä sommitelmaa. Suihkulähteen
tarkoitus on kesäaikana osaltaan häivyttää liikenteen melua.
Vesialtaan voi poistaa, sen voi säilyttää, sitä voi ehdottaa muutettavan tai muokattavan. Vesialtaan
olemassa olevaa tekniikkaa on mahdollista hyödyntää teoksen toteutuksessa.
Alueella sijaitsee taiteilija Eila Hiltusen teos ”Menneet ritarit”, yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden
muistomerkki. Kilpailuehdotuksessa voi erityisestä syystä ehdottaa teoksen siirtoa alueella tai pois alueelta.
Kilpailuehdotukseen voi erityisestä syystä sisältyä muita puistoon liittyviä muutosehdotuksia.

Järjestelmät
Puistossa on hulevesiviemäri, joka on liitetty Baanalla sijaitsevaan hulevesiviemäriin.
Vesialtaan toimintaan liittyvä pumppaamo ja puhdistuslaitteisto sijaitsevat altaan koillispuolella.
Puiston nurmi- ja istutusalueilla on kastelujärjestelmä.

Maaperä, pohjavesi ja maaperän pilaantuneisuus
Pikkuparlamentin puiston maanpinnan korkeustaso vaihtelee tasovälillä noin +6,3…+7,4. Mannerheimintien
varressa jalkakäytävällä maanpinta on noin tasolla +7,5…8,3.
Pohjavesipinta on noin 6 m syvyydellä maan pinnasta 0,5…2 m kerroksena kallion päällä. Kallio on 7…10
m maan pinnan alapuolella.
Alueelle on eri aikoina tuotu myös täyttömaata 1…4 m, jonka joukossa on myös rakennusjätettä ja tiiltä.
Täyttökerroksen alapuolinen perusmaa on hiekkaa ja silttiä.
Puiston pintamaakerroksen alla on pilaantunutta maa-ainesta. Alueen läheisyydessä on toiminut
kaasulaitos 1860-luvulta 1900-luvun alkuun. Aiemman toiminnan seurauksena puiston rakennettujen
pintakerrosten alla oleva maaperä on pilaantunutta. Siinä on mm. PAH-yhdisteitä ja raskasmetalleja kuten
lyijyä.
Pikkuparlamentin puiston rakentamisen yhteydessä kunnostusmenetelmänä on ollut pilaantuneen maaaineksen peittäminen puhtaalla maa-aineksella. Puhdistettavien pilaantuneiden maiden määrä on minimoitu
perustamalla esimerkiksi vesiallas porapaalujen varaan.

VALTIONEUVOSTON KANSLIA
STATSRÅDETS KANSLI

PL 23, 00023 Valtioneuvosto
PB 23, 00023 Statsrådet
2(3)

vnk.fi
vnk.fi\sv

p. 0295 16001
Tfn 0295 16001

Näkymät
Pikkuparlamentin puiston pääkäytävältä on avoin näkymä Eduskuntatalolle ja edelleen taustalla olevalle
Suomen kansallismuseolle. Vastakkaisella suunnalla on näkymä Mannerheimintietä pitkin Kolmen sepän –
patsaan aukion kautta aina Erottajalle. Puuston lomasta on yhteys Pikkuparlamenttiin sekä
Mannerheimintien vastakkaisella puolella sijaitsevalle Nykytaiteen museo Kiasmalle ja Musiikkitalolle.
Puiston lähiympäristössä olevilla aukioilla on useiden merkkihenkilöiden muistomerkit.
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