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Talvisodan muistomerkkitoimikunta on 11.9.2012 päättänyt esittää
kaupungille Kasarmitoria vuonna 2015 paljastettavaksi tarkoitetun
Talvisodan kansallisen muistomerkin paikaksi. Mikäli Kasarmitori ei ole
tarkoitukseen käytettävissä, kaupunkia pyydetään esittämään
muistomerkille vaihtoehtoinen sijoituspaikka.
Pääesikunnan edessä sijaitsevan Kasarmitorin alue on Museoviraston
inventoinnissa (RKY) sisällytetty valtakunnallisesti merkittävien
rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon. Torialueella on
voimassa 19.6.1999 hyväksytty asemakaava nro 10621. Kasarmitori on
asemakaavassa kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas
aukiotila ja ympäristökokonaisuus (sa). Torille on lisäksi merkitty
istutettavat puurivit Pohjoisen ja Eteläisen Makasiinikadun sekä
Fabianinkadun varrelle ja maanalainen pysäköintiin tarkoitettu tila.
Torialueella on maanalainen pysäköintilaitos. Kasarmitorin kiveys,
puurivit ja valaistus on toteutettu vuonna 2005. Torilla on
pysäköintilaitoksen kaksi ajoluiskaa ja hissirakennus sekä torilla
sijainneen kaivon aiheesta tehty Silmä -taideteos (Jukka Tuominen).
Torin länsilaidalla on korttelissa 3210 sijaitsevan liikerakennuksen
huoltoliikenteen ja asiakaspysäköinnin tarpeisiin varattu liikennealue.
Kasarmiparkin kookkaat ilmanvaihtohormit sijaitsevat torialueella
liikerakennuksen pohjois- ja eteläpäädyn kohdalla.
Rakennettuun ympäristöön ja torin käyttöön liittyy muistomerkin
suunnittelussa huomioitavia rajoituksia, joita on selvitelty yhteistyössä
kiinteistöviraston, kaupunginmuseon ja rakennusviraston kanssa. Näitä
ovat mm. torilla sijaitsevat rakennelmat ja taideteos, pysäköintilaitoksen
kannen rakenteen kantavuus, torialueen liikenne sekä torin käyttöön
liittyvät sopimukset ja vakiintuneet tapahtumat, kuten sotilasparaatit ja
muut toistuvat tapahtumat.
Lähtökohtaisesti Talvisodan muistomerkin tulee osallistua
kaupunkielämään myönteisellä ja kaupunkilaisille käytettävällä tavalla
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kaikkina vuodenaikoina. Taideteoksen sijoittamisessa torille tulee ottaa
huomioon kulttuuriympäristökokonaisuuden arvo, torin
asemakaavahistoriallinen asema ja luonne muutoksineen sekä torin
nykyinen ilme ja paikalla jo oleva taideteos.
Mikäli Kasarmitoria ei valita muistomerkin paikaksi, Talvisodan
tapahtumiin liittyvä Hietalahdentori on mahdollinen sijoituspaikka.
Hietalahdentori on nykytilassaan kunnostamaton. Sen suunnittelu
historiallisen arvonsa mukaiseen asuun on mahdollista tehdä rinnan
Talvisodan muistomerkin suunnittelun kanssa.
Lausunto
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Kasarmitori soveltuu
historiansa ja ympäristönsä puolesta talvisodan muistomerkin paikaksi.
Mikäli Kasarmitoria ei valita muistomerkin paikaksi, Hietalahdentori on
mahdollinen sijoituspaikka. Kasarmitorin käyttäjien ja rakennetun
ympäristön asettamien rajoitteiden ja mahdollisen muiden
suunnittelukilpailun lähtökohtiin vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi
on tarpeen kuulla kiinteistövirastoa, rakennusvirastoa ja kaupungin
taidemuseota.
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