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#
33
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Results

VX

32

14.03.2017

ERSINTIE PARANNETAAN PIAN,
valtuustoaloite.
http://www.prograni.fi/2017/03/ersintie
-parannetaan-pian.html.

Kaameaan kuntoon menneen
kadun parantaminen sai yhdyskuntalautakunnan yksimielisen
kannatuksen.

V

31

13.03.2017

TERVEYSPALVELUIDEN
ULKOISTUS ETENEE RIPEÄSTI,
valtuustoaloite.
http://www.prograni.fi/2017/02/terveys
palvelut-ulkoistettava-heti.html ja
http://www.prograni.fi/2017/03/terveys
palveluiden-ulkoistus-etenee.html.

Valtuustoaloitteeni mukaisesti
valtuusto hyväksyi yksimielisesti

V

Remarks

"Terveyspalveluiden ulkoistamis- ja yhtiöittämisvaihtoehtoja
päätettiin selvittää ulkopuolisen asiantuntijakonsultin toimesta."

30

17.01.2017

NOPEUSNÄYTTÖTAULU
ERSINTIELLE

Hyväksyttiin YLK 17.01.2017 ”
Jäsen Tupamäki esitti, että lautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti (Kaikille kaupungin sisääntuloväylille asetetaan nopeusnäyttötaulu) tulee tällainen
asentaa myös Ersintielle. Jäsen
Enckell kannatti esitystä ja esitys
sai lopuksi lautakunnan yksimielisen kannatuksen.”

V

Taulu asennettiinkin heti.

29

07.12.2016

”KÄÄRMETALO” ETEENPÄIN ja
kaupungintalo puretaan.

Pidetyssä kaupunginhallituksen ja
yhdyskuntalautakunnan yhteiskokouksessa lähes yksimielisesti
päätettiin kaupungintalon purkamisesta ja kaavan tekemisestä
”käärmetalon” pohjalta.

V

Alustava
asemakaava
syksyllä.

28

14.11.2016

”TOIMINTAKATE saa olla enintään
59 miljoonaa euroa.”, on virheellinen
luku ja johtaa talousarviolaskelman
väärin ymmärtämiseen.

Esityksestäni korjattiin  -59
MEUR; samoin muut vuodet (tekninen korjaus).

V

27

05.10.2016

Kuntalaisaloite KAUPUNGINTALOKORTTELIN ASEMAKAAVA
”KÄÄRMETALON” POHJALTA
http://www.prograni.fi/2016/10/kaarme
talo-kaupungintalokorttelin.html.

Virkamies Marko LASSILA lausunnossaan ei halua muuttaa/täydentää KHn kesäkuista
päätöstä. YLK 08.11.2016 kuitenkin päätti ”esittää KH:lle, että
kaupungintalon korttelin alueen
kaavoitus käynnistetään toisen
palkinnon saaneen ehdotuksen
pohjalta, mutta samalla hyödyntämällä muiden kilpailussa palkittujen ja lunastettujen ehdotusten
vahvuuksia."

V

Pitkää kirjoittelua KGssa
ja päätöksiä
eri paikoissa.

26

04.10.2016

Kuntalaisaloite KAUPPAKESKUS
GRANIN YRITTÄJIEN PUOLESTA.
(http://www.prograni.fi/2016/10/kaupp
akeskus-granin-yrittajienpuolesta.html ja
http://www.prograni.fi/2017/02/keskus
ta-valmiiksi-ilman-menetyksia.html.

Kokouksessaan 13.03.2017 valtuusto totesi asian tärkeäksi, ja
kaupunki lupasi tehdä parhaansa.

V

Oikeasti kaupunki ei näytä
olevan aktiivinen.

25

13.062016

MAL-SOPIMUS 2016-19: Puuttuva
tärkeä liite lisättiin. Pisararata ja Espoon kaupunkirata jäivät listan hännille. Koko asia katso
http://www.prograni.fi/2016/06/uusimal-sopimus-valtion-ja-helsingin.html.

Valt. Tupamäen ehdotuksesta
merkittiin ns. teknisenä korjauksena sopimuksen liitteen 4 puuttuminen ja sen lisääminen jaettuun
aineistoon.

V

24

16.02.2016

GRANIN PUUNKAATO, määräykset
ja ohjeet uudistetaan ajan tasalle ja

Kokouksessa käsiteltiin virkamiesten uusinta versiota Granin puun-

(V)
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#

Date

Title / Description
oikeudenmukaisiksi sekä tontin omistajan, naapureiden että kaupungin
kannalta.
(http://www.prograni.fi/2016/02/granin
-puunkaato-ohjeet.html).

Results
kaato-ohjeista. Vaikka se sisältääkin useita ehdottamiani parannuksia, kaksi olennaista parannusta
jäivät toteutumatta: puustokatselmus aina ja naapurin kuuleminen.
Sen sijaa ns 5 puun sääntö hyväksyttiin

VX

23

07.12.2015

KAUNISGRANIN jakelualueen laajentaminen.
KAUNIAISTEN PAIKALLISLEHTI Oyn
yhtiöjärjestys.

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 07.12.2015: Lähderanta
(1,400) ja Laajalahti (1,700). Samassa kokouksessa hyväksyttiin
yhtiöjärjestys sellaisena kuin minä
sen olin kirjoittanut.

V

Remarks

V

22

16.11.2015

KESÄTYÖSETELI, ponteni: Kun
kesätyösetelien toteutumainformaatio
vuodelta 2015 on jo nyt kokonaisuudessaan käytettävissä, valtuusto
edellyttää, että kesätyösetelin toimivuuden arviointi ja kehittäminen paremmaksi suoritetaan viipymättä niin,
että tulokset ovat käytettävissä jo
vuoden 2016 kesätyöseteleitä jaettaessa.

Hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 16.11.2015.

V

21

10.11.2015

KESKUSTAKORTTELIN
RAKENTAMISSOPIMUKSET, katoille
tulevat parkkipaikat katetaan.

Piti vielä riidellä asiasta  Harju
vastusti loppuun saakka. Lopulta
hyväksyttiin.

(V)

20

18.08.2015

KESKUSTAKORTTELIN
RAKENTAMISSOPIMUKSET, katoille
tulevat parkkipaikat katetaan.

Hyväksyttiin YLKin kokouksessa
18.08.2015.

V

Meni läpi vielä
2016 budjettiinkin.

19

21.04.2015

KAUPUNGINTALO, ehdotukseni
saneerauskustannusten rajaamiseksi:

Kaatui YLKin kokouksessa
21.04.2015 äänin 6-3.
Hankkeen lähihistoria löytyy seuraavasta
http://www.prograni.fi/2015_04_01
_archive.html.

(X)

KH kuitenkin
pysäytti saneeraushankkeen ja päätti
arkkitehtikilpailusta kaupungintalon
alueelle.
Fine!

Lautakunta edellyttää, että kaupungintalon saneerauksen kokonaiskustannukset ovat enintään
3.2 MEUR, kuten kaupunginvaltuusto kokouksessaan 17.11.2014
oli päättänyt.

Lopulta rakennuslautakunta ei niitä
vaatinut!

18

16.03.2015

SOTE-PALVELUIDEN
TUOTTAMINEN KILPAILUTUKSEN
PERUSTEELLA, ehdotukseni selvittelyn jatkamisesta.
http://www.prograni.fi/2015/03/graninsote-selvitysta-jatketaan.html.

Päätösehdotukseni hyväksyttiin
äänin 18-17 valtuuston kokouksessa 16.03.2015  asia palautettiin kaupunginhallitukselle

V

17

16.03.2015

VILLA BREDA: (1) Vältä monimuostoisuuden tuomia ongelmia ja
kustannuksia. (2) Portaat korvattava
loivilla luiskilla, turvakaiteet.

Ponsiehdotukseni hyväksyttiin
yksimielisesti valtuuston kokouksessa 16.03.2015

V

16

09.12.2014

GRANIN PUUNKAATO, määräykset
ja ohjeet uudistetaan ajantasalle ja
oikeudenmukaisiksi sekä tontin omistajan, naapureiden että kaupungin
kannalta.
http://www.prograni.fi/2014/12/graninpuunkaato-ohjeet-uusiksi.html.

.Aloitteeni hyväksyttiin YLKin
kokouksessa 09.12.2014 yksimielisesti

V

Paljon vatvomista useissa
kokouksissa.

15

17.11.2014

KESÄTYÖSETELI NUORILLE, muutosehdotus (BUD 2015 Kesätyöseteli.pdf). Paljon toimintaa eri suuntiin.
http://www.prograni.fi/2013/01/kesaty
oseteli-kaikille-1517-vuotiaille.html.

Hyväksyttiin yksimielisesti. Byrokratia pois ja setelit kaikille, käyttävät jos haluavat.
Pöytäkirjaan tuli kuitenkin aivan
puutteellinen kirjaus  virkamiehet eivät halua toteuttaa varsinkaan setelin postittamista kai-

V

Mucho bueno!
Tästä valitukseni HHOlle
pöytä-kirjan
muuttamiseksi 28
Dec 2014.
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Results
kille nuorille.
Lopputulos: Jos pöytäkirjan pitäjä
tekee puutteellisen tai virheellisen
pöytäkirja ja pöytäkirjan tarkastajat sen hyväksyvät, mistään ei
löydy oikeutta, joka sen korjaisi.
Raastuvanoikeuteen asian sentään voisi viedä.

VX

(X)

Kuitenkin
ponsi, joka
vaatii vielä
selvittämään
julkisivujen
kohtalon.

X

X

Remarks
Vastaselitys
12 Mar 2015.
HHOn päätös
21.12.2015: Ei
kuulu käsittelyalaan.
Valitus KHOlle
31.12.2015.
KHO jätti
tutkimatta
22.06.2016.

14

17.11.2014

KAUPUNGINTALO, muutosehdotus.
Talon saneeraukseen päätyneestä
ratkaisusta halusin poistaa julkisivujen
purkamisen.
http://www.prograni.fi/2014/11/300000
0-euroa-kaupungintalon.html.

Vuosia muhineen hankkeen nytkähdys eteenpäin. Valtuustossa
17.11.2014 ehdotukseni investoinnin pienentämiseksi 3.2 
2.0MEUR kaatui 19-16.

13

17.11.2014

VALMISTELIJA-TIETOJEN
LISÄÄMISESTÄ esityslistoihin, pöytäkirjoihin ja muihin tärkeisiin asiakirjoihin.

Hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti 17.11.2014.

V

Astunut kiitellysti käytäntöön.

12

16.09.2014


PORTTI LIITYNTÄPARKISTA
JUNALAITURILLE, pitkä taistelu
järjetöntä rahantuhlausta vastaan.
http://www.prograni.fi/2014/10/porttiliityntaparkista-junalaiturille.html.

Aktiivisen toimintani tuloksena
hanke palautettiin valtuustossa
13.10.2014. Uudelleen YLKiin,
jossa eriävä mielipiteeni.
Lopulta 05.11.2014 hallitus hautasikin hankkeen (KH
05.11.2014.pdf).

V

Bravo!
Liikennevirasto kuitenkin
paransi radan
ylimenon.

11

02.09.2914

TÄRKEÄ LISÄYS GRANIN
LAUSUNTOON HSLn
LIIKENNEUUDISTUKSESTA

… ”Bussin hyvä saavutettavuus
on tärkeämpää kuin tiheämpi
vuoroväli. Bussien tulisikin kerätä
asiakkaat ei vain harvoilta pääkaduilta vaan monilta muiltakin kaduilta vaikka sitten harvemmallakin aikataululla.”

V

10

01.06.2014

PURKAAKO VVO GRANIN
VUOKRATALOT.
Kirjoitus Länsiväylässä ja toimintaa
purkamista vastaan kaupunginhallituksen suuntaan.
http://www.prograni.fi/2014/06/purkaa
ko-vvo-granin-vuokratalot-kuka.html.

Kaupunginhallitus hylkäsikin
VVOn esityksen äänestyksen
jälkeen (3 kok-jäsentä kannatti
VVOn ja virkamiesten ehdotusta.)
Hylättiin valtuustossa yksimielisesti.
VVO toi hankkeen uudelleen päätettäväksi, mutta yritys tyrmättiin
valtuustossa uudelleen.

V

9

19.04.2014

JALKAKÄYTÄVIEN
SEKAKÄYTÖSTÄ.
Kirjoitukset Hesarissa ja KaunisGranissa.
http://www.prograni.fi/2013/06/rajoituk
sia-jalkakaytavien-sekakaytolle.html.

Kannatusta mutta ei vaikutusta.

8

21.01.2014

GRANI KAUPPAKESKUKSEN
PYSÄKÖINTIAJAN KOROTUS 2
TUNTIIN, aloitteeni yhdyskuntalautakunnassa

Toteutui heti samassa kokouksessa.

V

7

10.10.2013

KONSULTTISELVITYS, aloitteeni
tarkastuslautakunnassa suuresta
konsulltien käytöstä.

Toteutui (Konsulttiselvitys per
consult.xlsx)

V

6

02-05.2013

KUNTARAKENNELAUSUNTO; lukuisia esityksiä valmistelun eri vaiheissa.
Erinomainen perusteltu lausuntoni
http://www.prograni.fi/2013/03/parem
pi-lausunto-

Kevyt metropolihallinto ym yksityiskohtia läpi. Mutta ei selkeää
lausuntoa.
Koko kuntauudistus kaatui; mitä
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VVOn perustelujen mukaan kaikki
1960-70 –
luvuilla tehdyt
rakennukset
pitäisi purkaa.

(X)

(V)

Ja toteutettiin
heti. Kiitoksia
tullut.
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kuntarakennelakiehdotu.html.

Results
jäikään jäljelle.
http://www.prograni.fi/2015/05/suu
ri-kuntauudistus-paketti-mitajai.html.

VX

5

04.03.2013

AVOIN WiFi GRANIIN, valtuustoaloite.
Kattamaan keskustan, asemanseudun ja kunnan toimipisteet.
http://www.prograni.fi/2013/03/avoinwi-fi-kauniaisiin.html.

Tyrmättiin (Avoin Wi-Fi - KV
10.06.2013.pdf).
Grani kiireesti alkoi asentamaan
WiFi-asemia toimipisteisiinsä.
Eivät kanna parkkipaikoillekaan.
Oct 2014: Tukiasemia on käytössä 87 kpl. Tukiasemien hankintaan ja vanhojen päivittämiseen
sekä lisensseihin on käytetty yhteensä 83kEUR.

X

4

28.01.2013

KESÄTYÖSETELI NUORILLE, valtuustoaloite.
Byrokratia pois, kesätyöseteli kaikille
– käyttää ken haluaa.
http://www.prograni.fi/2013/01/kesaty
oseteli-kaikille-1517-vuotiaille.html.

Luvattiin ottaa huomioon jatkossa
(KV PTK 04.03.2013.pdf)

(X)

3

01.11.2013

KILPI - PYÖRÄILIJÖITÄ
VÄISTETTÄVÄ, kuntalaisaloite.
http://www.prograni.fi/2013/01/varoitu
skilpi-tulee-vaarallisiin.html.

Lisättiin Granin kaikkiin po risteyksiin.

V

2

30.08.2012

UUSI LÄPIAJOTIE
TURVALLISEMMAKSI, kuntalaisaloite.
(1) Suojatie Yhtiöntie ja Ersintien
kulmassa: autojen tulee väistää pyöräilijää.
(2) Suojatie Kirkkotien yli Thurmanin
puiston kevyen liikenteen väylälle.
http://www.prograni.fi/2012/08/uusilapiajotie-turvallisemmaksi.html.

Molemmat toteutuivat kinaamisen
jälkeen.
(YLK_poytakirja_25.09.2012.PDF)

V

Liikennemerkeissä vielä
puutetta.

1

20.09.2010
15.06.2012

ERSINTIEN AVAAMINEN
LÄPIKULKULIIKENTEELLE
Muistutus, valitus HO, valitus KHO.
Lukuisa määrä selvityksiä, raportteja,
kuvia, kirjoituksia KaunisGranissa,
yhteyksiä päätöksentekijöihin etc.
Koko stoori plus 96 kommenttia:
http://www.prograni.fi/2011_03_01_ar
chive.html.
Tässä vielä Juhani Timosen hyvä
kuntalaisaloite ja sen seurauksena
tehdyt selvitykset:
http://www.prograni.fi/2011/09/kuntala
isaloite-ei-enaa-lisaa-autoja.html.

Taitamaton suunnittelu, perättömät liikennetiedot, surkea lopputulos.Läpikulkutie tehtiin.
Hidaste Ersintie 9 kohdalle sentään saatiin.
Suuri työ, kymmenet dokumentit
ja virheelliset & perättömät paperit
päätöksentekijöille saivat minut
lähtemään kunnallispolitiikkaan.

X

Liikenne (kavl)
kasvanut
lähes 10kertaiseksi.
Kaupungin
oman mittauksen mukaan
30.11.2016
kavl = 1500 eli
15-kertainen
virkamiehen
perusteeseen
verrattuna.
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Remarks

Ei tapahtunut.
Mutta…

