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Minnesmärket över president Mauno Koivisto –
Tävlingsprogram
Statsrådets kansli tillsatte den 3 december 2019 en kommitté för att uppföra ett minnesmärke över
president Mauno Koivisto. Kommittén utlyser nu en planeringstävling om minnesmärket.
Kommittén för president Mauno Koivistos minnesmärke bjuder in finländska och i Finland varaktigt bosatta
professionella konstnärer att delta i tävlingen.
I tävlingen iakttas de regler som Konstnärsgillet i Finland fastställt för öppna tävlingar i bildkonst
(15.6.2020) till den del något annat inte bestäms om reglerna i detta tävlingsprogram.

Bakgrund
Det finns ett minnesmärke över alla tidigare presidenter i Republiken Finland. Samtliga monument är
belägna i Helsingfors och har efter att de färdigställts överlåtits till Helsingfors stad, som ansvarar för
underhållet av dem. Planeringstävlingen om ett minnesmärke över president Koivisto är en fortsättning på
denna tradition.
Mauno Henrik Koivisto (föddes den 25 november 1923 i Åbo och avled den 12 maj 2017 i Helsingfors) var
Republiken Finlands nionde president. Koivisto var president under två på varandra följande perioder
1982–1994.
Minnesmärket över president Mauno Koivisto placeras i Lilla parlamentets park i Helsingfors.

Kort beskrivning av Lilla parlamentets park
Lilla parlamentets park ligger framför riksdagens tillbyggnad Lilla parlamentet på adressen
Mannerheimvägen 28, Helsingfors. Byggnaden är ritad av arkitektbyrå Pekka Helin och stod färdig 2004.
Lilla parlamentets park avgränsas av de livligt trafikerade gatorna Norra Järnvägsgatan, Arkadiagatan och
Mannerheimvägen samt av gång- och cykelstråket Banan. Parken har utsikt över Riksdagshuset,
Nationalmuseet, Musikhuset och Museet för nutidskonst Kiasma. I närheten finns flera minnesmärken över
tidigare presidenter. Helsingfors stads centrumbibliotek Ode och Medborgartorget ligger på nära håll. Stora
almar och popplar kantar Lilla parlamentets park mot Arkadiagatan och Mannerheimvägen.
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Mellan riksdagens tillbyggnad och Lilla parlamentets park står flaggstänger i en bågformad rad som dels
skiljer tillbyggnaden från parken framför entrén, dels fungerar som ett element som förenar parken och
byggnaden. Jukka Lehtinens stålskulptur ”Smultronstället” framför byggnaden utgör en del av Lilla
parlamentets gårdsområde.

Tävlingsprogrammets regler:
1. Syftet med tävlingen är att ta fram förslag till president Mauno Koivistos officiella minnesmärke.
Verket placeras i Helsingfors på ett för ändamålet anvisat område i Lilla parlamentets park
(Bilaga 1). Vid utformningen av verket och placeringen av det ska de för området fastställda
utgångspunkterna för planeringen beaktas (Bilaga 2). Målet är att det vinnande bidraget ska vara
färdigt och monterat på plats den 25 november 2023, då det har förflutit 100 år sedan president
Koivisto föddes.
2. I planeringen av president Koivistos minnesmärke bör man ta hänsyn till och respektera dess status och
karaktär som minnesvård över Republiken Finlands tidigare president. Det är viktigt att minnesvården
återspeglar både Mauno Koivisto som person och hans livsverk. Monumentet ska passa in i sin
omgivning, vara hållbart med avseende på tid och naturförhållanden och kunna underhållas med
normala åtgärder. Minnesmärket ska ha en visuell utformning som fungerar under alla årstider. Verket
ska planeras med beaktande av att det är placerat i en offentlig park. Minnesmärket ska till storlek och
dimension vara förenligt med omgivningen och riksdagens byggnader.
(Bilaga 2, Utgångspunkter för placeringen av president Koivistos minnesmärke i Lilla parlamentets
park).
3. Tävlingsförslaget ska innehålla följande utkast och uppgifter:
I.

En miniatyrmodell av verket



En miniatyrmodell av verket eller en del av det, storlek max. 500 x 500 x 400
millimeter, riktgivande skala 1:10-1:50.
Alternativt en utskrift i tre exemplar av en illustration av den digitala modellen av
verket. Bilderna ska vara av storlek A3.

Dessutom är det möjligt att lämna in en valfri miniatyrmodell enligt avgränsningen av
hela planeringsområdet (Bilaga 1), storlek max. 500 x 500 x 500 millimeter, skala 1:400.
II.

Projektioner av verket





Av bilderna ska framgå verkets läge på området samt dess skala.
En av bilderna ska visa verkets placering i sektionsritningar av området (Bilaga 5).
En av bilderna ska presentera verket tillräckligt detaljerat.
Bilderna ska vara av storlek A3. Högst tre projektioner.
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III.

Illustrationer av verket





IV.

Av bilderna ska framgå verkets läge på området samt dess skala.
En av illustrationerna ska vara en bild som är inbäddad i landskapsbilden och som
åskådliggör verkets placering i omgivningen.
En av bilderna ska vara en illustration i ögonhöjd med tittarna.
Bilderna ska vara av storlek A3. Högst tre illustrationer.

En skriftlig redogörelse i A4-format för idén med verket, genomförandesätt, material
och tekniska lösningar samt en kostnadskalkyl med följande specifikationer:
1. Material- och arbetskostnader för verket.
2. Kostnader för grundläggning och miljöarbeten.
3. Eventuella kostnader för ändringsarbeten som hänför sig till befintliga
konstruktioner eller parkelement.
4. Konstnärsarvode.
5. Utredning om behovet av service och underhåll av verket på årsnivå.

V.

Allt det ovan nämnda materialet i tävlingsförslaget, exklusive miniatyrmodeller, ska
lämnas in som pdf-filer i ett USB-minne (en minnespinne). I pdf-filerna ska alla
kännetecken som hänför sig till konstnärens identitet raderas. Tävlingsdeltagarna ska
svara för att det lagringsmedium som används är informationssäkert och att materialet
kan laddas ner från det.

4. Tidsplan för tävlingen




Tävlingen utlyses den 1 oktober 2020.
Tävlingstiden går ut den 15 april 2021.
Tävlingsresultaten offentliggörs den 1 september 2021.

5. Det totala prisbeloppet är 55 000 euro. Om ett antal tävlingsförslag som motsvarar antalet priser
lämnas in inom utsatt tid, fördelas priserna enligt följande:
I.
II.
III.

Första pris 20 000 euro
Andra pris 15 000 euro
Tredje pris 10 000 euro

Dessutom kan juryn dela ut två hederspriser på 5 000 euro.
Juryn har rätt att fördela det reserverade prisbeloppet även på annat sätt, dock så att det totala
beloppet förblir detsamma.
Arrangören har ansökt om skattefrihet för tävlingen hos Centret för konstfrämjande.
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6. Juryn består av kommittén för minnesmärket över president Mauno Koivisto:
Paavo Lipponen, tidigare statsminister (ordförande)
Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli (vice ordförande)
Antti Ahlava, arkitekt, professor, Aalto-universitetet
Heikki Allonen, diplomingenjör, företrädare för de anhöriga
Pirjo Sanaksenaho, professor, Aalto-universitetet
Sami Sarvilinna, kanslichef, Helsingfors stad
Maija Tanninen-Mattila, direktör för Helsingfors konstmuseum HAM
I juryn ingår även följande två konstnärsledamöter utsedda av Konstnärsgillet i Finland:
Kaarina Kaikkonen, skulptör
Antti Tanttu, bildkonstnära
Juryn har nio ledamöter. Varje juryledamot har en röst.
Sekreterare för juryn är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro från statsrådets kansli.
Tävlingsfunktionär är tävlingsombudsman Aura Lehtonen från Konstnärsgillet i Finland.
7. Tävlingsförslagen ska lämnas in till en angiven plats i Helsingfors eller sändas till en postadress som
meddelas senast den 1 februari 2021 på tävlingens webbplats. Försändelsen ska märkas
”Minnesmärket över president Koivisto”.
Tävlingstiden går ut den 15 april 2021 kl. 16, då tävlingsförslagen ska vara framme. De förslag som
kommer in efter denna tidpunkt beaktas inte. Tävlingsdeltagaren svarar för eventuell transport och
kostnaderna för den.
Tävlingsförslag tas emot från den 23 mars till den 15 april 2021 tisdagar, onsdagar, torsdagar och
fredagar kl. 10.00–16.00, med undantag för långfredag den 2 april 2021.
8. Tävlingsförslaget får inte innehålla konstnärens namn eller någon annan anteckning som gör det
möjligt att dra slutsatser om konstnärens identitet. Alla kännetecken som hänför sig till konstnärens
identitet ska avlägsnas ur allt det material som levereras. Tävlingsmaterialet ska förses med en
signatur och tävlingsförslaget ska åtföljas av ett slutet kuvert försett med signaturen. Kuvertet ska
innehålla den konstnärens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och signatur. Signaturen får
inte vara sådan att konstnärens identitet kan härledas av den.
9. Konstnären behåller äganderätt och upphovsrätt till tävlingsförslaget. Om upphovsrätten ska avtalas
särskilt med bildupphovsrättföreningen Kuvasto rf, eller med konstnären om Kuvasto inte företräder
denna. I material och kommunikation som gäller tävlingen samt i material och kommunikation som
hänför sig till utställningen av tävlingsförslagen har statsrådets kansli rätt att använda det material
om tävlingsförslagen som sänts till tävlingen.
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10. Statsrådets kansli fattar beslut om beställning av det slutliga verket. Kommittén för minnesmärket
över president Mauno Koivisto lägger fram ett förslag till statsrådets kansli. Ett separat avtal ingås
med konstnären av det verk som valts för genomförande.
11. När tävlingen är avgjord väljer juryn de tävlingsbidrag som ställs ut mellan den 1 och den 15
september 2021 i Helsingfors (lokalen meddelas senare). Vid utställningen offentliggörs endast
namnen på pristagarna.
Tävlingsbidragen kan också offentliggöras elektroniskt på statsrådets kanslis webbplats. Deltagarna
ska inom fyra veckor efter utställningen hämta sina tävlingsbidrag eller inom denna tid ge
arrangörerna anvisningar om hur bidragen återlämnas, varefter bidrag som inte avhämtats förstörs.
Tävlingsdeltagarna svarar för returtransporten och kostnaderna för den.
12. Ytterligare frågor om tävlingsbidragen kan riktas till tävlingsfunktionären Aura Lehtonen i två
perioder under tävlingen (se datum nedan) på e-postadressen aura.lehtonen@artists.fi. Frågorna
besvaras så snart som möjligt efter att de har mottagits. Frågorna och svaren till dem publiceras på
webbplatsen vnk.fi/koivisto-muistomerkki.


1.10-15.11.2020

Frågorna och svaren publiceras senast den 30 november 2020.


1.2-15.2.2021

Frågorna och svaren publiceras senast den 1 mars 2021.
13. Det är förbjudet för tävlingsdeltagarna och juryledamöterna,inbegripet juryns sekreterare, att utbyta
åsikter om frågor som gäller tävlingen. Juryns verksamhet under tävlingens bedömningstid är
konfidentiell. Tävlingsbidragen får inte offentliggöras förrän resultatet av tävlingen har kungjorts.
Detta tävlingsprogram har godkänts vid Konstnärsgillet i Finland rf den 16 september 2020.
Tävlingsprogrammet för minnesmärket över president Mauno Koivisto utlyses den 1 oktober 2020.
Tävlingsprogrammet publiceras på statsrådets kanslis webbplats vnk.fi/koivisto-muistomerkki.
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Bilagor:
En baskarta med avgränsning av tävlingsområdet samt kartbilder, sektionsritningar och fotografier av
området.
Dessutom fotografier av tävlingsområdet i statsrådets bildbank:
https://kuvapankki.valtioneuvosto.fi/l/89Xjb6fhTm78
Bilagor:
Bilaga 1 Baskarta, områdesavgränsning (pdf)
Bilaga 2 Utgångspunkter för placeringen av minnesmärket (pdf)
Bilaga 3 Flygbild, områdesavgränsning (pdf)
Bilaga 4 Baskarta, markering för var sektioner är tagna (pdf)
Bilaga 5 Sektionsritningar (pdf)
Bilaga 6 Föreskrifter och underjordiska konstruktioner enligt planen (pdf)
Bilaga 7 Konstruktioner ovan jord (pdf)
Bilaga 8 Flygbild över ett större område (pdf)
Dessutom fyra snedbilder:
Snedbild_norrut.pdf
Snedbild_österut.pdf
Snedbild_söderut.pdf
Snedbildd_västerut.pdf
Snedbilderna finns även i jpg-format i statsrådets bildbank:
https://kuvapankki.valtioneuvosto.fi/l/89Xjb6fhTm78
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