
Helsingin kaupunki Lausunto 1 (2)
Rakennusvirasto

Kaupungininsinööri 19.12.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

Rakennusviraston lausunto Talvisodan muistomerkkitoimikunnan 
esityksestä koskien talvisodan muistomerkin sijoituspaikasta 
Kasarmitorille
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Talvisodan muistomerkkitoimikunta ehdottaa muistomerkin sijoittamista 
Kasarmitorille. Kasarmitori on erittäin käytetty ja vilkas aukio, jolla on 
paljon toimintoja ja muita muistomerkin sijoitukseen vaikuttavia 
seikkoja. Kasarmitori tulee säilyttää avoimena aukiona, koska sinne 
sijoittuu eri vuoden aikoina tilaa vaativia toimintoja. Muistomerkki tulee 
sijoittaa siis aukion reunalle tai reunoille.

Tori on pääesikunnan ja puolustusministeriön edustan paraatikenttä, ja 
aukiotilan tulisi pitää avoimena paraateja ja muita tapahtumia varten. 

Kasarmitori on lumenvarastointipaikka kun lumitila muualta loppuu 
runsaslumisina talvina, joten tämä tulee huomioida teoksen teknisessä 
toteutuksessa. Tori on myös tilapäinen pysäköintipaikka runsaslumisina 
talvina sekä suurtapahtumien aikana (esim. Tuomaan markkinat).

Tori on kansirakenteen päällä, mikä asettaa rajoituksia teoksen 
painolle, perustamiselle ja teknisille ratkaisuille. Kannen kantavuus ja 
muut tekniset rajoitukset tulee huomioida jo kilpailuohjelmaa 
laadittaessa.

Kasarmitorille tullaan näillä näkymin sijoittamaan mittava 
pyöräpysäköinti ja -vuokrauspiste. Paikaksi on kaavailtu ajorampin 
muurin edustaa aukion itäreunassa. 

Lausunto

Rakennusvirasto pitää mahdollisena sijoittaa muistomerkki 
Kasarmitorille. Myös kaupunkisuunnitteluviraston ehdotus 
Hietalahdentorista on mahdollinen sijoituspaikka.

Kilpailuohjelman valmistelussa ja teoksen suunnittelussa on kuitenkin 
huomioitava edellä mainitut reunaehdot. Kilpailuohjelma tulisi laatia 
yhteistyössä Helsingin kaupungin hallintokuntien kanssa. 
Rakennusvirasto on valmis osallistumaan hankkeen valmisteluun. 
Kilpailun ratkettua teoksen toteutusvaiheen tekninen suunnittelu on 
tehtävä yhteistyössä rakennusviraston kanssa.
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