
   

JANAKALAN KUNNAN YKSITYISTEIDEN AVUSTUSTEN HAKU- JA 
MYÖNTÖPERUSTEET VUODESTA 2022 LÄHTIEN 
 
AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON 
 
Hakuaika Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden kunnossapitoon päättyy vuosittain 
helmikuun viimeinen arkipäivä.  
 
Hakemuksen voi jättää seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 

- Sähköinen haku Janakkalan kunnan verkkosivuille avattavan linkin kautta 
- Toimittamalla paperihakemuksen Maataloustoimistoon sen avoinna oloaikana 
- Lähettämällä paperihakemuksen postitse osoitteella: Janakkalan maataloustoimisto 

Harvialantie 7B 14200 TURENKI  
 

Mikäli hakemus myöhästyy määräajasta, vähentää se laskennallista avustusta yhden 
prosentin/viivästymispäivä ja mikäli hakemus myöhästyy yli 30 päivää, hakemus hylätään 
kokonaisuudessaan. 
 
Avustuksen hakemisesta ja myönnöstä: 

1. Tien hoidosta vastaa tiekunta, joka toimii Yksityistielain (560/2018) ja siihen tehtyjen 
muutosten mukaisesti ja noudattaa siellä olevia määräyksiä yksityisteiden kunnan 
avustusten saannin perusteista. Yksityistielain puutteellinen noudattaminen saattaa aiheuttaa 
hakemuksen hylkäämisen. 

2. Avustuksella tuetaan vain Janakkalan kunnan alueella olevaa yksityistietä ja siltä osuudelta 
mitä ko. tie toimii avustusvuoden ensimmäisenä päivänä pysyvän asutuksen pääsytienä 
Janakkalan kunnassa vakituisesti asuville 

3. Avustuksen laskennallinen määrä saadaan, kun hakijan avustuskelpoisen tien pituus 
kerrotaan määrärahan riittävyyden perusteella lasketulla metrihinnalla (euroa/metri). Muut 
avustusperusteet saattavat alentaa myönnettävää avustusta laskennallisesta avustuksesta tai 
näiden takia avustusta ei myönnetä lainkaan 

4. Avustus voi olla enintään tiekunnan vertailuvuoden kokonaismenojen sekä tien 
kunnossapitoon ja perusparannukseen tehdyn talkootyön summan suuruinen 
-  Talkootyön arvoina käytetään seuraavia: Henkilötyötunti 20 € ja konetyötunti 50 € 
-  Vertailuvuoden tiedot saadaan avustusvuoden viimeistä edellisen vuoden tiedoista 
tiekunnan kirjanpidosta ja tiliotteilta ym. tiekunnan asiakirjoista 

5. Mikäli avustuksen myönnön jälkeen tiekunnan tilit todetaan hyväksytyn poikkeavasti 
avustushakemuksella annettuihin tietoihin nähden, Janakkalan kunta varaa itselle 
mahdollisuuden avustuksen takaisinperintään osin tai kokonaan 

6. Hakemukseen ei tarvita liiteasiakirjoja, mutta avustusasian valmistelija voi erikseen 
harkintansa mukaa pyytää hakijalta hakemukseen todentavia asiakirjoja, joilla hakemuksella 
annetut tiedot voidaan varmentaa 

7. Mikäli avustushakemuksen ja erikseen pyydettyjen täydentävien asiakirjojen tiedot 
poikkeavat toisistaan hakijaa hyödyttävästi, vähennetään haettu perusteeton hyöty 
kaksinkertaisena laskennallisesta avustuksesta 



   

AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUKSEEN 
 
Hakuaika Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden perusparannukseen päättyy vuosittain 
helmikuun viimeinen arkipäivä.  
 
Hakemuksen voi jättää seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 

- Sähköinen haku Janakkalan kunnan verkkosivuille avattavan linkin kautta 
- Toimittamalla paperihakemuksen Maataloustoimistoon sen avoinna oloaikana 
- Lähettämällä paperihakemuksen postitse osoitteella: Janakkalan maataloustoimisto 

Harvialantie 7B 14200 TURENKI  
 

Varsinaisen hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia voidaan ottaa käsittelyyn ja hyväksyä, 
mikäli määrärahaa on käytettävissä varsinaisena hakuaikana jätettyjen hakemusten käsittelyn 
jälkeen. 
 
Avustuksen hakemisesta ja myönnöstä: 

1. Tien hoidosta vastaa tiekunta, joka toimii Yksityistielain (560/2018) ja siihen tehtyjen 
muutosten mukaisesti ja noudattaa siellä olevia määräyksiä yksityisteiden kunnan 
avustusten saannin perusteista. Yksityistielain puutteellinen noudattaminen saattaa aiheuttaa 
hakemuksen hylkäämisen. 

2. Avustuksella tuetaan vain Janakkalan kunnan alueella olevaa yksityistietä ja siltä osuudelta 
mitä ko. tie toimii avustusvuoden ensimmäisenä päivänä pysyvän asutuksen pääsytienä 
Janakkalan kunnassa vakituisesti asuville 

3. Hakemuksen jättämisellä vakuutetaan, että haettu perusparannushanke on ennen hakemista 
hyväksytty ko. yksityistien hallinnossa ja päätös on lainvoimainen 

4. Hankkeen sijainnista oltava selkeä karttaliite 
5. Perusparannushankkeen tarpeellisuus on perusteltu sekä sen rahoitussuunnitelma ja 

kustannusarvio on esitetty hakemuksessa 
6. Hankkeen kustannukset on esitetty eriteltyinä määrin ja yksikköhinnoin, esim. 

a. konetyön määrät tunteina ja tuntihinnat konetyypeittäin 
b. putkien koko ja pituus yksikköhintoineen 
c. murskeen määrät laaduittain yksikköhintoineen 
d. suodatinkankaan laatu, määrä ja yksikköhinnat 
e. pois ajettavan kaivuumassan määrä kuutioina (irto) arvioituna 

7. Avustuksen myöntö on harkinnanvaraista 
8. Hyväksyttyihin hankkeisiin avustustaso on enintään 60 % hyväksytystä kustannusarviosta 

sekä hankkeet joihin on myönnetty valtionavustus, kokonaisavustus (valtio + kunta) voi olla 
enintään 70 %. Mikäli hankkeeseen liittyy yksityistä maksuosuutta, voi sillä kattaa hakijan 
omavastuuta 

9. Talkootyötä voi käyttää omarahoitusosuuteen samalla hinnoittelulla kuin kunnossapidon 
avustuksessa 

10. Tiekunnan tulee vahvistaa avustuksen vastaanottaminen Maataloustoimistoon kuukauden 
kuluessa myönteisen avustuspäätöksen saatuaan, muutoin myönteinen avustuspäätös 
raukeaa 

11. Perusparannushankeen myöntöpäätökseen kirjataan viimeinen avustuksen maksatuksen 
haun päivämäärä, johon mennessä hakijan tulee toimittaa Maataloustoimistoon selvitys 
hankkeen kustannuksista ja kustannusten maksujen maksutositteet sekä tarvittaessa selvitys 



   

tehdystä talkootyöstä, uhalla ellei niitä ole toimitettu määräaikaan, tehty avustuspäätös 
raukeaa, ellei sitten määräaikaan ole haettu ja saatu maataloustoimistolta jatkoaikaa 

12. Mikäli hyväksytty perusparannushanke jää osin tai kokonaan toteuttamatta tai hanke on 
toteutettu hyväksytystä hankkeesta poikkeavasti, tulee alkuperäisestä hankkeesta jättää 
kirjallinen peruutus- tai muutosilmoitus heti kun hankkeen tilanne on tiekunnan tiedossa. 
Ilmoituksen jälkeen Janakkalan kunta tekee hankkeesta uuden muutetun päätöksen, jossa 
hankkeelle varattu avustusmäärä saattaa muuttua. 

13. Hyväksytyn hankkeen toteuttamatta jättäminen, aiheuttaa tiekunnan sulkemisen 
perusparannusavustuksen piiristä seuraavan kahden kalenterivuoden ajaksi. 

14. Valmistuneet perusparannuskohteet tarkastetaan tarvittaessa paikalla käyden ennen 
maksatusta 

 


