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Presidentti Mauno Koiviston muistomerkki kilpailuohjelma
Valtioneuvoston kanslian 3. joulukuuta 2019 asettama toimikunta järjestää presidentti Mauno Koiviston
muistomerkin suunnittelukilpailun.
Presidentti Mauno Koiviston muistomerkkitoimikunta kutsuu suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia
ammattitaiteilijoita ottamaan osaa kilpailuun.
Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran avoimen kuvataidekilpailun sääntöjä (15.6.2020) siltä osin
kuin säännöistä ei ole tässä kilpailuohjelmassa toisin määrätty.

Taustaa
Kaikista entisistä Suomen tasavallan presidenteistä on toteutettu virallinen muistomerkki. Muistomerkit
sijaitsevat Helsingissä ja ne ovat valmistuttuaan lahjoitettu Helsingin kaupungille, joka vastaa niiden
ylläpidosta. Presidentti Koiviston muistomerkkikilpailu jatkaa tätä perinnettä.
Mauno Henrik Koivisto (25. marraskuuta 1923, Turku – 12. toukokuuta 2017, Helsinki) oli Suomen
tasavallan yhdeksäs presidentti. Koivisto toimi presidenttinä kaksi perättäistä kautta vuosina 1982–1994.
Presidentti Mauno Koiviston muistomerkki sijoitetaan Pikkuparlamentin puistoon.

Lyhyt kuvaus Pikkuparlamentin puistosta
Pikkuparlamentin puisto sijaitsee vuonna 2004 valmistuneen arkkitehtitoimisto Pekka Helinin
suunnitteleman eduskunnan lisärakennuksen, Pikkuparlamentin edessä, osoitteessa Mannerheimintie 28,
Helsinki.
Pikkuparlamentin puistoa rajaavat vilkkaasti liikennöidyt Pohjoinen rautatiekatu, Arkadiankatu ja
Mannerheimintie sekä kevyen liikenteen väylä Baana. Puistosta on näkymä Eduskuntatalolle,
Kansallismuseoon, Musiikkitalolle ja Nykytaiteen museo Kiasmaan. Sen lähiympäristössä on useita
edellisten presidenttien muistomerkkejä. Helsingin kaupungin Keskustakirjasto Oodi ja Kansalaistori
sijaitsevat lähietäisyydellä. Isot jalavat ja poppelit reunustavat Pikkuparlamentin puistoa Arkadiankadulle ja
Mannerheimintielle päin.
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Eduskunnan lisärakennuksen ja Pikkuparlamentin puiston välillä on kaareva lipputankorivistö, joka erottaa
lisärakennuksen sisääntuloalueen puistosta, mutta joka toimii myös puistoa ja rakennusta yhteen nivovana
elementtinä. Rakennuksen edessä oleva Jukka Lehtisen teräsveistos ”Oma maa mansikka” on osa
eduskunnan lisärakennuksen piha-aluetta.

Kilpailuohjelman säännöt:
1. Kilpailun tarkoituksena on löytää ehdotuksia presidentti Mauno Koiviston viralliseksi muistomerkiksi.
Teos sijoitetaan Helsingissä Pikkuparlamentin puistossa määritellylle alueelle (Liite 1). Teoksen
toteutuksessa ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon alueelle määritellyt suunnittelun lähtökohdat
(Liite 2). Tavoite on, että toteutettavaksi valittu teos olisi valmis ja asennettu paikoilleen 25.11.2023.
Tällöin presidentti Koiviston syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta.
2. Presidentti Koiviston muistomerkissä tulee huomioida ja kunnioittaa sen asemaa ja luonnetta entisen
Suomen tasavallan presidentin muistomerkkinä. Muistomerkissä on oleellista, että muistomerkki
heijastaa henkilöä ja elämäntyötä. Muistomerkin tulee soveltua ympäristöönsä ja olla aikaa ja
luonnonolosuhteita kestävä sekä normaalein toimin muistomerkkinä ylläpidettävissä. Muistomerkin
tulee olla visuaalisesti toimiva kaikkina vuodenaikoina. Muistonmerkin suunnittelussa on otettava
huomioon, että se sijoittuu julkiseen puistoon. Muistomerkin tulee olla kooltaan ja mittasuhteiltaan
ympäristöön ja eduskunnan rakennuksiin soveltuva.
(Liite 2, Lähtökohdat presidentti Koiviston muistomerkin sijoittamiselle Pikkuparlamentin puistossa).
3. Kilpailuehdotukseen tulee sisältyä seuraavat luonnokset ja tiedot:
I.

Pienoismalli teoksesta



Teoksen tai teoksen osan pienoismalli, koko max 500 x 500 x 400 mm, ohjeellinen
mittakaava 1:10 – 1:50.
Tai vaihtoehtoisesti tulostettuna kolme kappaletta havainnekuvia digitaalisesta
mallista. Kuvien koko A3.

Lisäksi on mahdollista toimittaa vapaavalintainen pienoismalli koko suunnittelualueen
rajauksen mukaan (Liite 1), koko max 500 x 500 x 500 mm, mittakaava 1:400.
II.

Projektiot teoksesta





Kuvista tulee ilmetä teoksen sijainti alueella sekä mittakaava.
Yhden kuvista tulee esittää teoksen sijoittuminen alueleikkauksiin (Liite 5).
Yhden kuvista tulee olla kuva, jossa teos esitetään riittävän yksityiskohtaisesti.
Kuvien koko A3. Enintään kolme projektiota.
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III.

Havainnekuvat teoksesta





IV.

Kuvista tulee ilmetä teoksen sijainti alueella sekä mittakaava.
Yhden kuvista tulee olla maisemakuvaan upotettu kuva, joka havainnollistaa
teoksen sijoittumisen ympäristöönsä.
Yhden kuvista tulee olla havainnekuva katsojan silmänkorkeudelta.
Kuvien koko A3. Enintään kolme havainnekuvaa.

Kirjallinen selostus A4-koossa teoksen sisällöstä, toteuttamistavasta, materiaaleista ja
teknisistä ratkaisuista sekä kustannusarvio, jossa on eritelty:
1. Teoksen materiaali- ja työkustannukset
2. Perustustöiden ja ympäristötöiden kustannukset
3. Mahdolliset nykyisiin rakenteisiin tai puistoelementteihin liittyvät
muutostöiden kustannukset
4. Taiteilijan palkkio
5. Selostukseen tulee liittää selvitys teoksen huolto- ja
ylläpitotarpeesta vuositasolla.

V.

Kaikki edellä mainitut kilpailuehdotuksen materiaalit, pois lukien pienoismallit, toimitetaan
pdf-tiedostoina muistitikulla. Pdf-tiedostoista on poistettava tekijän henkilöllisyyteen
liittyvät tunnisteet. Kilpailijan vastuulla on varmistaa, että käytettävä tallennusväline on
tietoturvallinen ja materiaali ladattavissa.

4. Kilpailun aikataulu




Kilpailun julkistaminen 1.10.2020
Kilpailuaika päättyy 15.4.2021
Kilpailun tulokset julkistetaan 1.9.2021

5. Palkintoihin varattu summa on yhteensä 55 000 euroa. Mikäli palkintoja vastaava määrä
kilpailuehdotuksia jätetään määräaikana, jakaantuvat palkinnot seuraavasti:
I.
II.
III.

palkinto 20 000 €
palkinto 15 000 €
palkinto 10 000 €

Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kaksi 5 000 euron tunnustuspalkintoa.
Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintoihin varattu summa toisinkin, kuitenkin siten,
että kokonaissumma säilyy samana.
Kilpailulle on haettu verovapautta Taiteen edistämiskeskukselta.

VALTIONEUVOSTON KANSLIA
STATSRÅDETS KANSLI

PL 23, 00023 Valtioneuvosto
PB 23, 00023 Statsrådet
3(6)

vnk.fi
vnk.fi\sv

p. 0295 16001
Tfn 0295 16001

6. Palkintolautakunnan muodostavat presidentti Mauno Koiviston muistomerkkitoimikunta:
Paavo Lipponen, pääministeri emeritus (puheenjohtaja)
Timo Lankinen, alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kanslia (varapuheenjohtaja)
Antti Ahlava, arkkitehti, professori, Aalto-yliopisto
Heikki Allonen, diplomi-insinööri, omaisten edustaja
Pirjo Sanaksenaho, professori, Aalto-yliopisto
Sami Sarvilinna, kansliapäällikkö, Helsingin kaupunki
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, HAM Helsingin taidemuseo
Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä taiteilijajäseninä:
Kaarina Kaikkonen, kuvanveistäjä
Antti Tanttu, kuvataiteilija
Palkintolautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella palkintolautakunnan jäsenellä on yksi ääni.
Palkintolautakunnan sihteerinä toimii lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro valtioneuvoston
kansliasta. Kilpailun välityshenkilönä toimii kilpailuasiamies Aura Lehtonen Suomen
Taiteilijaseurasta.
7. Kilpailuehdotukset tulee jättää Helsingissä sijaitsevaan kilpailuehdotusten vastaanottoon tai lähettää
myöhemmin ilmoitettavaan postiosoitteeseen. Nämä osoitteet ilmoitetaan 1.2.2021 mennessä
muistomerkkikilpailun verkkosivuilla. Lähetyksessä tulee olla tunnus: ”Presidentti Koiviston
muistomerkki”.
Kilpailuaika päättyy 15.4.2021 klo 16, jolloin kilpailuehdotusten tulee olla perillä. Tämän ajankohdan
jälkeen saapuvia ehdotuksia ei huomioida. Kilpailija vastaa kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista
kustannuksista.
Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 23.3.2021 – 15.4.2021 tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja
perjantaisin klo 10.00-16.00, pois lukien pitkäperjantai 2.4.2021.
8. Kilpailuehdotuksessa ei saa olla tekijän nimeä eikä muutakaan merkintää, josta tekijän henkilöllisyys
olisi pääteltävissä. Kaikesta toimitettavasta materiaalista on poistettava tekijän henkilöllisyyteen
liittyvät tunnisteet. Kilpailumateriaali on varustettava nimimerkillä ja kilpailuehdotuksen mukana on
seurattava yksi nimimerkillä varustettu, suljettu kirjekuori, jonka tulee sisältää tekijän nimi, osoite,
sähköpostiosoite, puhelinnumero ja nimimerkki. Nimimerkki ei saa olla sellainen, josta tekijän
henkilöllisyys olisi pääteltävissä.
9. Kilpailuehdotusten omistusoikeus ja tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Tekijänoikeuden käytöstä on
sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, tekijän kanssa erikseen. Kilpailua
koskevassa materiaaleissa ja viestinnässä sekä kilpailuehdotusten näyttelyyn liittyvissä
materiaaleissa ja viestinnässä valtioneuvoston kanslialla on oikeus käyttää kilpailuehdotuksista
kilpailuun toimitettua materiaalia.
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10. Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston kanslialle
esityksen tekee presidentti Mauno Koiviston muistomerkkitoimikunta. Toteutettavaksi valitusta
teoksesta tehdään taiteilijan kanssa erillinen sopimus.
11. Kilpailun tultua ratkaistuksi palkintolautakunnan valitsemat kilpailuehdotukset asetetaan näytteille
1. – 15.9.2021 väliselle ajalle myöhemmin ilmoitettaviin tiloihin, Helsingissä. Näyttelyssä vain
palkittujen nimet julkaistaan.
Kilpailuehdotukset voidaan myös julkaista nähtäville sähköisesti valtioneuvoston kanslian
verkkosivuilla. Näyttelyn päätyttyä kilpailuehdotukset on noudettava pois neljän viikon kuluessa tai
annettava siinä ajassa järjestäjälle ohjeet niiden palauttamisesta, minkä jälkeen noutamatta jääneet
ehdotukset hävitetään. Kilpailija vastaa palauttamisen kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista
kustannuksista.
12. Kilpailuehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää välityshenkilölle, Aura Lehtoselle kahdessa
vaiheessa kilpailun aikana, sähköpostitse osoitteeseen aura.lehtonen@artists.fi. Saapuneisiin
kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian niiden vastaanottamisesta. Kysymykset
vastauksineen julkaistaan verkkosivuilla vnk.fi/koivisto-muistomerkki.


1.10. – 15.11.2020 välisenä aikana tulleet kysymykset

Kysymykset vastauksineen julkaistaan viimeistään 30.11.2020 mennessä.


1.2 – 15.2.2021 välisenä aikana tulleet kysymykset

Kysymykset vastauksineen julkaistaan viimeistään 1.3.2021 mennessä.
13. Kilpailijoiden ja kilpailun palkintolautakunnan, mukaan lukien sen sihteerin, välinen mielipiteiden
vaihto kilpailuun liittyvistä kysymyksistä on kielletty. Palkintolautakunnan toiminta kilpailun
arvostelun aikana on salainen. Kilpailuun lähetettyjä ehdotuksia ei saa julkistaa ennen kuin kilpailun
tulos on julkistettu.
Tämä kilpailuohjelma on hyväksytty Suomen Taiteilijaseurassa 16.9.2020.
Presidentti Mauno Koiviston muistomerkki -kilpailuohjelman julkaisupäivä on 1.10.2020.
Kilpailuohjelma julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla vnk.fi/koivisto-muistomerkki.
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Liitteet:
Pohjakartta, jossa merkittynä kilpailualueen rajaus sekä karttakuvia ja leikkauskuvia.
Lisäksi valokuvia kilpailualueesta valtioneuvoston kuvapankissa
https://kuvapankki.valtioneuvosto.fi/l/89Xjb6fhTm78
Liitteet:
Liite 1. Pohjakartta, aluerajaus (pdf)
Liite 2. Lähtökohdat muistomerkin sijoittamiselle (pdf)
Liite 3. Ilmakuva, aluerajaus (pdf)
Liite 4. Pohjakartta, leikkausten paikat (pdf)
Liite 5. Leikkauspiirustukset (pdf)
Liite 6. Kaavan mukaiset määräykset ja maanalaiset rakenteet (pdf)
Liite 7. Maanpäälliset rakenteet (pdf)
Liite 8. Ilmakuva, laajempi (pdf)
Lisäksi neljä viistoilmakuvaa:
Viistoilmakuva_pohjoiseen.pdf
Viistoilmakuva_itään.pdf
Viistoilmakuva_etelään.pdf
Viistoilmakuva_länteen.pdf
Viistoilmakuvat ovat myös jpg-muodossa valtioneuvoston kuvapankissa
https://kuvapankki.valtioneuvosto.fi/l/89Xjb6fhTm78
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