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Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Karhumäki Timo (ELY) <timo.karhumaki@ely-keskus.fi>
Lähetetty: perjantai 17. heinäkuuta 2020 10:49
Aihe: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen

suunnitelma (TLS) vuosille 2021–2024

Hyvä vastaanottaja,

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma (TLS) vuosille 2021–
2024 valmistui kesäkuussa. Suunnitelma on laadittu vain sähköisessä muodossa ja se on luettavissa
kokonaisuudessaan internetosoitteessa www.tienpidonsuunnitelma.fi. Sivuston löydät myös ELY-keskuksen
internetsivujen kautta: www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenne. Suunnitelma päivitetään vuosittain ja julkaistaan
ainoastaan digitaalisessa muodossa suomen- ja ruotsinkielillä.

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma kattaa toimialueen kolme maakuntaa (Uusimaa,
Kanta-Häme ja Päijät-Häme). Suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot sekä
painopisteet ja siinä on esitetty toimenpiteet, jotka tiedossa oleva tienpidon rahoitus mahdollistaa. Suunnitelmassa
ei esitetä isompia useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, joiden toteutus vaatii käytännössä eduskunnan
myöntämää erillisrahoitusta.

Mahdolliset lausunnot ja kommentit suunnitelmasta pyydämme toimittamaan 31.10.2020 mennessä Uudenmaan
ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi, jolloin ne voidaan ottaa
huomioon laadittaessa seuraavia suunnitelmia.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat yksikön päällikkö Timo Karhumäki (lomalla 13.7-9.8.2020) ja tienpidon johtava
asiantuntija Eini Hirvenoja (lomalla 20.7-9.8.2020). Uudenmaan ELY-keskuksen puhelinnumero on 0295 021 000
(vaihde). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Timo Karhumäki
Yksikön päällikkö, Tienpito | Enhetschef, Väghållning
timo.karhumaki@ely-keskus.fi
029 502 1289, vaihde | växel 0295 021 000
Liikenne ja infrastruktuuri | Trafik och infrastruktur
Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 B, PL 36, 00521 Helsinki
NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, PB 36, 00521 Helsingfors
www.ely-keskus.fi/uusimaa | www.ntm-centralen.fi/nyland

**************

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää
luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa
ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi. 

Detta meddelande är endast avsett för den person eller sammanslutning som meddelandet hör till. Meddelandet
kan innehålla konfidentiell information. Du har inte rätt att läsa meddelandet om det har skickats till dig av misstag.
Meddela avsändaren och radera meddelandet från din brevlåda i detta fall.

This message is intended exclusively for persons or groups for whom it is intended. The message may include
confidential information. If you have received the message in error, you do not have the right to use it. In such a
case please inform the sender and delete the message from your mailbox.  
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