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Valtuustoaloite Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan Heikkiliintie 2:n asiakaspys2ikdinnin
paikkojen palauttamiseksi alueen yritysten tarvitsemaan kiiyttddn.

Helsingin Lauttasaaren Heikkiliintie 2:ssa sijaitsee kolme liikeyritystiijotka kaikki tarvitsevat
asiakaspysiikdintitilaa.Alueella oleva Bar 52 tarvitsee etenkin lounasaikaan ruokailijoille
pysiikdintitilaa.Yritystalossa oleva Lauttassaren Kirkkoapteekki puolestyaan tarvitsee koko
piiiviin tdllaista pysiikriintialuetta. Apteekkiin tuodaan sairaita tai muita liiiikkeitii tarvitsevia
usein taxilla.Liikuntavammaiset joutuvat kiivelemiiiin pitkin matkan jalkakiiy.tiivtiltii alueen
poikki apteekkiin syksyn liukkaissa keleissd.Kun alue on suljettu,ei sitii kukaan hiekoitakaan.
Taxit jiiiiviit jalkaka$avalle tukokseksi.Kyseinen alue oli aiemmin pysiikdinnin mahdollistava.
Sittemmin se suljettiin parilla betoniporsaalla ja alueelle saapuivat pyslikdinninvalvojat
sakottamaan alueelle uskaltautuneita ja jalkakiiyiivZille pystikdivia. Alueen yrittAjat ovat
ymmiill2i2in ja kokevat asian kiusanteoksi ja elinkeinotoiminnan htiiritsemiseksi.Edell2imainitun
johdosta esifiimme ,ettii Helsingin kaupunki ryhtyisi pikaisiin toimenpiteisiin kyseisen alueen
muuttaniseksu yhden tunnin miiiiriiaikaiseksi pysdkdintialueeksi.
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Kaupunginvaltuutettu

Seppo Kanerva

Aloitin uutena apteekkarina Lauttasaaren Kirkkoapteekiss a 5.10.2012.
Apteekissa on ajateltu liikuntaesteisiZi siten, ettd ovet aukeavat itsestiiiin.
Heti aloittaessani huomioni kiinnittyi kuitenkin edessii olevaan torialueeseen, jonne piiiisy on
rajoitettu tyylikkiiillii graniittipylviiillii. Niiist2i pylviiistii ainakin I on kuitenkin rikki eikii ole
arkkitehtonisesti kaunis. Pylviiiden viiliin on suojateiden kohdalle j Zitetty pariin kohtaan autolle
sopiva kulkureitti. Niiistii ei nyt kuitenkaan piiiise ajamaan torialueelle alkuperiiisen suunnitelman
mukaan, koska aukkoihin on lisiitty punakeltaiset ajonesto "porsaat".
Alue on kaavoitettu torialueeksi. mutta koskaan siinti ei ole varsinaista toritoimintaa.
Kunnallisvaaliehdokkaiden esitteet siinii olivat reunalla esillii.
Liikuntarajoitteiset asiakkaat piidseviit kuitenkin yhdestii kohtaa jalkakiiliiviin kautta alueelle, mutta
siite seuraa sakot jos huonosti kiiy. Poliisit, jotka kdyviit ruokailemassa piiiviillii viereisessii baarissa
jiittiiviit myds poliisiautot kyseiselle torille. Minulla ei ole tiedossa seuraako heillekin sakot.

Tuttavani otti selviiii, kun asiaa hiinelle tuskailin, ettii kaupunki onjuuri kehittelemZissii
torisuunnitelmaaja suunnittelija johon voisi ottaa yhteltta olisi Olga Bemitz @hel.fr ja
puh.0403346599. Soitin hiinelle, enk?i tavoittanut. Jiitin viestin vastaajaan, mutta h[n ei ole ollut
tdnnepiiin yhteydessii. Sitten olen ollut puhekyvyt<in, kuten kuulit eilen puhelimessa, toipuminen on
vasta alulla!
Kuten sanoin olen miettinlt, mikii olisi se taho, joka voisi ajaa tiimiin asian ltipi.
Ehdotukseni olisi, ettii muutama paikka olisi varattu lyhytaikaiseen asiointiin. Pari paikkaa voisi
olla invamerkittyii.
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muista) olisi ajamassa samanlaista asiaa, jossa pyritiiiin lainsiiiidiinndllii turvaamaan
liikuntarajoitteisten piitisy ainakin uudisalueilla palvelujen ltihelle.

Yksityisy'rittiijiinii olen usein mydhiiiin tiiiillii tydpaikallani. Pari kertaa on ollut tiipiirii tilanne, kun
ajan pihalta Heikkiliintielle. Kevyen liikenteen kaistalle on pysiikriity autoja kaupassa kiiynnin
ajaksi ja ne estavat tAysin niikyvyyden pihalta tultaessa. Muutama laillinen paikka rakennuksen
edessd voisi ainakin viihentiiii tiitii vaarallista pysiik<iintiii.

Tiissii nl alkuun muutamia ajatuksiani.
Olen mukana mielelliini kehittiimiissii tiimiin torialueen suunnittelua, oman aikatauluni niin salliessa.
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Helsingin kaupunginvaltuuteffu

Seppo Kanerva

Luoteisviiylii 9 A 00200 Helsinki

Voisitteko Te lauttasaarelaiset kaupunginvaltuutetut ryhtye toimenpiteisiin palauttaa HeikkilAntie

2 parkkipaikka.

Yritykseni Pianokeskus k:isittelee erittliin raskaita tuotteitqjotka tulisi saada mahdollisimman

lyhyellii matkalla autokuormaan tai kuormasta pois.Vaikka yrityksen pihalla on varsinainen

lastauspaikkajoudutaan tilanahtauden vuoksi ajoittain tuomaan tai viemiiiin yrityksen etutilassa

olevia pianoja.Ennen se ei ollut vaikeaa kun ovemme eteen saattoi parkkeerata.Nykyisin

joudumme joskus kantamaan pianoja pitkiin matkan jalkakiiytiiviille parkkeerattuun

kuljetusautoon.On aivan piiiviinselvtii,efta etta tiillainen ei ole kovinkaan tavanomaista- lastata

ja purkaa jalkakalteviille vaikka aivan yrityksen edessii on aluejoka aiemminkin on toiminut

pysiik6intialueena.

Edelliimainituista syistii johtuen toivomme toimenpiteitiinne alueen palauttamiseksi
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