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HAKEMUS / YKSITYISTEIDEN PERUSKUNNOSTUSHANKKEET

Tien tiedot
Yksityistien nimi Tien pituus (km)

Liikennetiedot
Pysyvät asutukset (kpl)
Loma-asunnot (kpl)
Tietä käyttävien muiden tiekuntien pysyvät asutukset (kpl)
Tietä käyttävien muiden tiekuntien loma-asunnot (kpl)
Läpikulkuliikenne (ajoneuvoa/vrk)
Muu liikenne / erityisliikenne

Tiekunnan yhteyshenkilö (hoitokunnan puheenjohtaja / toimitsijamies)
Nimi Lähiosoite
Postinumero Postitoimipaikka
Sähköposti Puhelin

Hakemuksen yhteyshenkilö (jos ei sama kuin tiekunnan yhteyshenkilö)
Nimi Lähiosoite
Postinumero Postitoimipaikka
Sähköposti Puhelin

Parantamiskohde
 Koko tie, pituus                                  m
 Tien osa, pituus                                  m
 Rummut
 Silta

Avustusta haetaan
Kuivatuksen parantamiseen
Kantavuuden parantamiseen
Rummut / rumpujen uusimiseen
Sillan korjaamiseen
Sillan uusimiseen
Liikenneturvallisuuden parantamiseen
Muuhun, mihin?

kpl
kpl



Hankkeen tiedot
Kustannukset yhteensä (sis. arvonlisäveron), euroa

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen perusparannusavustusta / Kemera-avustusta koskeva päätös

päätös nro päiväys avustus/€

Työn päättymisajankohta

Lisätietoja hankkeesta

Paikka ja aika
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Allekirjoitukset:

Liitteet:

1. Pöytäkirjan ote tiekunnan kokouksesta, jossa avustusten hakemisesta on päätetty
2. Selvitys hakkeen toteutuneista kustannuksista
3. Ote loppukatselmuspöytäkirjasta

Hakemus palautetaan osoitteella:
Pieksämäen kaupunki
Tekninen toimi, yksityistieasiat
PL 125
76101 Pieksämäki
kirjaamo@pieksamaki.fi

Nimi Nimi
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