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Utgångspunkter för placeringen av president
Koivistos minnesmärke i Lilla parlamentets park
Tävlingsförslaget ska placeras i Lilla parlamentets park på det område som anges i bilaga 1.
Området gränsar till trärader som kantar Mannerheimvägen och Arkadiagatan, till Lilla parlamentets
gårdsområden och till den murkonstruktion i granit som leder från Mannerheimvägen till gång- och
cykelstråken Banan.
Lilla parlamentets park har en nära koppling till gårdsområdet kring riksdagens tilläggsbyggnad, Lilla
parlamentet, som färdigställdes 2004. Parken blev färdig 2005.

Markanvändning
I detaljplanen är Lilla parlamentets park markerad med beteckningen VP (Park). I den norra kanten av
området finns underjordiska utrymmesreserveringar som begränsar djupet av eventuella grundvalar.

Växtlighet
Lilla parlamentets park avgränsas av en lummig zon med träd och buskar i riktning mot Mannerheimvägen
och Arkadiagatan. Stora popplar och bergalmar bildar en rumslig avskärmning som skiljer parken från
trafiken, dämpar bullret och förhindrar spridningen av fina partiklar till parken.
Lilla parlamentets gårdsområde avgränsas av bäraplar. I området finns dessutom fem körsbärsträd som
Japan Sakura Foundation skänkt riksdagen och som planterades 2018. I tävlingsförslaget kan det av
särskilda skäl föreslås att dessa ska flyttas inom området eller bort från det.

Konstruktioner
På gården utanför riksdagens tillbyggnad finns en bågformad rad med flaggstänger som avskiljer entrén till
byggnaden från parken. Jukka Lehtinens stålskulptur ”Smultronstället” framför byggnaden utgör en del av
Lilla parlamentets gårdsområde.
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Konstruktionerna i parken är Lilla parlamentets luftväxlingsanläggning och el-skåp. Den branta ramp som
för ner till det tidigare järnvägsschakt som nu är gång- och cykelstråket Banan har avskilts från parken med
ett vertikalt metallstängsel, vars lägre del utgörs av en granitmur.
I parken finns en öppen plats med beläggning av nubbsten och en kvadratformad fontän beklädd med
nubbsten av granit. Den öppna platsen gränsar till en naturstensmur. Vattenbassängen med fontän ingår i
parkens nuvarande komposition. Syftet med fontänen är att till en del skingra trafikbullret sommartid.
Vattenbassängen kan avlägsnas, bevaras, ändras eller bearbetas. Den befintliga tekniken i
vattenbassängen kan utnyttjas vid utförandet av det nya verket.
I området finns skulptören Eila Hiltunens skulptur ”Gångna riddare” till minne av den allmänna och lika
rösträtten. I tävlingsförslaget kan det av särskilda skäl föreslås att skulpturen ska flyttas inom området eller
föras bort från det.
I tävlingsförslaget kan det av särskilda skäl ingå andra ändringsförslag som gäller parken.

System
I parken finns ett dagvattenavlopp som är anslutet till dagvattenavloppet på Banan.
Den pump- och reningsutrustning som används i vattenbassängen finns nordost om bassängen.
Gräsmattorna och planteringarna i parken har ett bevattningssystem.

Mark, grundvatten och markförorening
Höjden på marknivån i Lilla parlamentets park varierar mellan cirka +6,3 … +7,4. På gångbanan vid
Mannerheimvägen ligger marknivån på cirka +7,5 … +8,3.
Grundvattennivån finns på cirka 6 meters djup under markytan i ett skikt på 0,5 … 2 meter ovanpå
berggrunden. Berget ligger 7 … 10 meter under markytan.
Vid olika tidpunkter har även fyllnadsjord på 1 … 4 meter förts in i området, bland annat byggavfall och
tegel. Marken under fyllnadsskiktet är sand och silt.
Under parkens ytjordlager finns förorenad marksubstans. I närheten av området fanns det en
gasanläggning från 1860-talet till början av 1900-talet. Till följd av den tidigare verksamheten är jordtäcket
under de anlagda ytskikten i parken förorenat. Där finns bland annat PAH-föreningar och tungmetaller
såsom bly.
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När Lilla parlamentets park anlades gick restaureringen ut på att täcka förorenad marksubstans med ren
marksubstans. Den mängd förorenad mark som behövde rengöras har minimerats genom att man till
exempel har byggt en vattenbassäng som vilar på borrpålar.

Utsikt
Huvudgången i Lilla parlamentets park har en öppen utsikt över Riksdagshuset och Finlands
nationalmuseum bakom det. I den motsatta riktningen öppnar sig en utsikt över Mannerheimvägen, statyn
Tre smeder och vidare upp mot Skillnaden. Det finns en siktförbindelse genom trädbeståndet till Lilla
parlamentet och till Museet för nutidskonst Kiasma och Musikhuset på motsatt sida av Mannerheimvägen.
På de öppna platserna i parkens närmiljö finns minnesmärken över flera framstående personer.
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