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               Auto on käännetty vinopysäköintipaikallaan kadun suuntaiseksi. Helsinki
laskuttaa ”hinauksesta” 91 euroa! Torille on reunoilta hinattu 28 ajoneuvoa ja torilta pois
17 ajoneuvoa puolessatoista kuukaudessa. ”Hinauksen” oikaisuvaatimusten käsittely
kestää 1-2 kuukautta!        
       Helsingin kaupungissa, Töölön kaupunginosassa, on pieni tori, Töölöntori.                   
Töölöntori näyttää olevan liian suuri Suomen pääkaupungille. Kaupunki, Itämeren tyttäreksi
sanottu, on veivannut pienen Töölöntorin kehittämistä ja tarkoitusta yli 70 vuotta pääsemättä
järkevään, toivottuun ratkaisuun.
    
      
    Kerran se oli lähellä onnistua, kun kaupungin arkkitehti, viisulaulaja 
Bosse 
(ja Robert) 
Österberg
istuutui keskustelemaan torin kanta-asiakkaiden ja 35 vuotta täyttäneen Töölöntorin
Kahvinjuojat ery:n jäsenten kanssa torin toiminnasta ja tarpeista. Syntyi kaupunkiarkkitehti
Bossen torisuunnitelma.Valitettavasti Bosse kuoli, minkä jälkeen kaupungin veivaama sirkus on
jatkunut. Sirkusnumerot vuorottelevat yleisön naurunremahdusten säestyksellä.
   
     
   
    Uusin sirkusnumero on päivittäin esitetty ”Töölön Talvitori2022”. Siihen kuuluu autoilijoilta
piilotettu pysäköintikielto ja autojen hinaukset sinne tänne ristiin rastiin. Yleisö osallistuu itse
kuoleman uhalla tasapainoesityksiin torin jäisellä pinnalla.
  
  
    
  
   Torin kanta-asiakkaana osallistuin sirkuksen toiseen ohjelmanumeroon.
  
    
  
   Palatessani kerran noin kello 09 Töölöntorin Kahvinjuojien aamupalaverista,pieni Toyota Yaris
autoni oli käännetty vinopysäköintipaikallaankadun suuntaiseksi. Pyyhkijän alla oli ”hinauksesta
91 euroa” veloittava muistutus. Syytä ei kerrottu. Eikä pakoileva työnjohtaja suostunut
perustelemaan.
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         Pysäköintikiellosta maanantaina parillisilla viikoilla kertova lisäkilpi löytyyseitsemän liikennemerkkiä kantavan tolpan ylimpänä, kerrostalon toisen asuinkerroksenkorkeudelta. Ratin takana istuvan autonkuljettajan on täysin mahdotonta nähdä se. Muttaon se siinä, painottaa kaupunki.               YLI KOLME TUNTIA PUHELIMESSA!       Halusin tietää, miksi auto oli käännetty paikallaannoin 30 astetta kadunsuuntaan ja merkattu hinatuksi.           Helsingin kaupungin keskus katsoi oikeaksi henkilöksi vastaamaan pysäköintipalvelun Lauri U:n… joka ei vastannut. Puhelun palautuessa keskuksen seuraava ehdokas oli Pauliina S... ei vastausta. Seuraavaksi Tarja P… ei vastausta. Tässä vaiheessa keskus ei enää vastannut puhelun palautuessa, vaan kytkiuuteen odotukseen, ja uuteen, ja uuteen… Lopulta uusi soitto keskukseen, joka ehdotti Kaisa M:ää… ei vastausta, ja uudestaan, ei vastausta paitsi yhä uudestaan tuutista: ”kaikkiasiakaspalvelijammeovat juuri nyt varattuja… ”. Olin istunut puhelimessa 40 minuuttia.           41 minuutin kohdalla soitin keskukseen ja pyysin katuosastontai kaupungin tiedotuspäällikölle.Keskus vaikeni, ilmeisesti etsi jotain, katosi. Kun soitinuudestaan, keskus vastasi, että”eisellaista ole”. Entä viestintäpäällikkö,ehdotin. Se löytyi. Yhdistänsanoi keskus, minkäjälkeentuut, tuut… ei vastausta. 56 minuuttia oli kulunut. Uusisoitto keskukseen, uusi yritysviestintäpäällikölle, tuut, tuut…63 minuutin kohdalla kaupunginkeskus sanoi ”katsotaan,hetkinen”,minkä jälkeen parin minuutin odotuksen jälkeen puhelu katkesi. 65 minuuttia ja uusisoitto kaupungin keskukseen, joka nyt yhdisti Anna H:lle… ei paikalla 2 päivään. 68 minuutin kohdalla Maisa H:lle…ei vastaa, sitten Heikki M:lle ja soittopyyntöni vastaajaan, sitten Virve K:lle… ei vastaa. 74 minuutin kohdalla soitto Heikki M:n ”suoraan” numeroon… ei vastaa. 75 minuuttia ja tiedottaja Virve K:n puhelimeen… Vastasi!!! Esitin kysymykseni ja hän lupasi vastata sähköpostilla. 82 minuuttiaoli kulunut puhelimessa. Oli todettava Kalle Kustaa Korkinja Pekka Lipposen tapaan, että       

       Sirkus Töölöntori on omistajansa sirkustirehtöörien Tommi J:n ja Tarja M:n johdollakoko talven tarjonnut muhkuraisella, jäisellä ja veden peittämällä näyttämölläänhengenvaarallista sirkustaidetta yleisönsä akrobatian, kaatumisten ja loukkaantumistenmuodossa. Aamuisin torilla seisoo 15-20 pysäköityä autoa. Määräyksiä toripysäköinninehdoista ei löydy.           ”JATKUU HUOMENNA!”     Virve K:lta tuli kuitenkin vielä kello 15.17 sähköpostilla selkeävastaus kysymykseeni ”montako autoa on vuoden alusta helmikuun puoliväliin hinattu sinnetänne Töölöntorilla ja ketkä vastaavat torin katualueesta”.           Seuraavana aamuna soitin ajoneuvojen siirtopäällikön, Pekka K. Holopaisensuoraan numeroon… ei vastausta. Sanelin kysymykseni puhelinvastaajaansa - 83 minuuttiapuhelimessa kestäneiden yritysten jälkeen.       Holopainen soitti hetken päästä takaisin. Seurasi 5 minuuttia rakentavaa keskustelua, jostatieto pysäköintikiellostamaanantaina parillisilla viikoilla lisäkilvellä 7 liikennemerkkiä kantavanpylvään nokalla asuintalon toisen kerroksen tasalla heti kadunkulman takana.       Perään oma soitto ”Töölöntorin kehittämisestä ja liikennesuunnittelusta vastaavalle”liikenneinsinööri Elina Rundellille. Seurasi antoisa keskustelu Sirkus Töölöntorista. SekäRundell että Holopainen myönsivät, että heille annetuilla valtuuksilla Sirkus Töölöntori on nyt…yhtä sirkusta.       Tämän tuloksen saaminen Helsingin kaupungilta kesti puhelimessa kaikkiaan 93 minuuttia. Ensitten enää soittanut ”Töölöntorin alueen talvikunnossapidon järjestelyistä” vastaavalleylläpitoinsinöörille, Tommi Juntuselle. Tuon taivaallisten selitysten kuuleminen olisi vienytpuhelimessa istumisen yli 100:n minuutin haamurajan.       Että sellainen Itämeren tyttären, Helsinki-metropolin Sirkus Töölöntori! 
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