00003 VASTAUSLÄHETYS

Muiden kuin tiekuntien jäsenyyteen liittyvät tiedot ja hakemukset www.tieyhdistys.fi

Päiväys ja allekirjoitus ___________________________________________________________

Sähköposti ___________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka _______________________________________________________

Lähiosoite ___________________________________________________________________

Yhteyshenkilö ______________________________________ Puh. _____________________

Tunnus 5005211
Sijaintikunta __________________________________________________________________

Tiekunnan nimi ________________________________________________________________

Suomen Tieyhdistyksen tiekuntajäseneksi saaden jäsenedut välittömästi.
Tiekunnan jäsenmaksu vuonna 2019 on 75 euroa.

Tiekuntamme liittyy

Julkaisut laskutetaan osallistumismaksun yhteydessä.

_______ kpl Yksityistien parantaminen -kirjoja kokousosallistujahintaan 40 euroa (sis. alv)

_______ kpl Yksityistien kunnossapito -kirjoja kokousosallistujahintaan 30 euroa (sis. alv)

Suomen Tieyhdistys ry

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

_______ kpl Yksityisteiden hallinto 2019 -kirjoja kokousosallistujahintaan 28 euroa (sis. alv)

Tilaamme osallistujahintaan

2019

VALI TSE SOPI VI N PAI KKAKUN TA
Ti 12.2. Ylihärmä
		
(Kauhava)

Härmän kylpylä, Lakeussali,
Vaasantie 22 (vt 19 vieressä)

Ke 13.2. Kankaanpää
			

Kuntoutuskeskus Kankaanpää,
Kelankaari 4, Kankaanpään keskustassa

To 14.2. Tampere
			

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
(ns. Pirkkahalli), Ilmailunkatu 20

Ti 19.2. Polvijärvi

Lomakeskus Huhmari, Huhmarisentie 43

Ke 20.2. Kuopio
			

Hotelli Iso-Valkeinen, Majaniementie 2
Päiväranta, vt 5:n vieressä

To 21.2. Laukaa

Kylpylähotelli Peurunka, Peurungantie 85

Ma 4.3. Imatra

Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie
7 (vt 6 Vuoksenniskan ramppi – Karjalantie
– Niskapietiläntie mt 3981 – 4 km jälkeen
opastus oikealle Päivärantaan)

Ti

Opetusravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4
(vt 14 – Miekkoniemenkatu – Ilokallionkatu –
Rajalahdenkatu, P-paikkoja myös kaupan pihalla)

5.3. Savonlinna

Ke 6.3. Mikkeli
			

Suomen Nuoriso-opisto Paukkula, Artiumsali, Paukkulantie 22 (vt 5:n tuntumassa pohjoispuolella)

To 7.3. Lahti

Lahden Messukeskus, kokoustilat, Salpaus
selänkatu 7 (hyppyrimäkien tuntumassa)

Ti 12.3. Raisio

Kirjastotalon Martinsali, Eeronkatu 2 (Raision
keskustan välittömässä läheisyydessä)

Ke 13.3. Salo
			

Astrum-keskus, Salorankatu 5-7
(Perniöön johtavan kantatie 52 vieressä)

To 14.3. Nurmijärvi

Kiljavanranta (Kiljavannopisto), Kotorannantie 49 (Nurmijärven Kiljavalla, Rajamäen ja
Röykän välisen tien varrella)

			
Ti 19.3. Ylivieska

Raudaskylän kristillinen opisto, Opistontie 4
(viitoitus kansanopistolle vt:ltä 22)

Ke 20.3. Muhos
			

Kulttuurikeskus Koivu ja Tähti, auditorio,
Muhostie 2

To 21.3. Rovaniemi
			

Rovaniemen AMK, Borealis-Sali,
Jokiväylä 11, Rantavitikan kaupunginosa keskustan eteläpuolella

Ilmoittaudu
Tilaa samalla suositut opaskirjat
Yksityisteiden hallinto2019,
Yksityistien kunnossapito sekä
Yksityistien parantaminen
päivien osallistujahintaan

Tiekunta
Liity nyt Suomen Tieyhdistyksen jäseneksi;
tiekunnan edustajat voivat osallistua jäsenhintaan

Alueelliset
Yksityistiepäivät 2019
Suomen Tieyhdistyksen maanlaajuinen Alueelliset Yksityistiepäivät
-tilaisuussarja on joka toinen vuosi. Vuoden 2019 talvella on taas
aika kokoontua ja käydä läpi ajankohtaisimmat yksityistieasiat.

O HJ E L M A

I L MOI T TAU T U MI NE N
Kotisivulla www.tieyhdistys.fi tai tällä lomakkeella
hyvissä ajoin, viimeistään 14 päivää ennen tilaisuutta

8.30
Tervetuloa aamukahville ja
		ilmoittautumaan
9.00

Uusinta uutta yksityistiemaailmasta 		

9.20

Yksityistielaki 2019!
- Miksi uusi laki; mitä jäi, mitä tuli uutta?
- Merkittäviä muutoksia tiekunnille ja kunnille

		

Jaakko Rahja 		
Tieyhdistys

10.30
Jaloittelutauko – Näyttely –
		Yksityistieklinikka
10.55
Valtion avustukset ja ELY:n
		yksityistierooli
		
- Paljonko avustusta 2019, entä sen jälkeen
		
- Uusia yksityistietehtäviä ELY-keskuksille

Uusi yksityistielaki on voimassa jo 2019! Uudistukset vaikuttavat erityisesti tiekunnan hallintoon, kuntien toimintaan, osakkaiden tieyksiköintiin ja ulkopuolisten maksujen määräämiseen. Mistä nyt saa valtion rahoitusta? Metsäteiden
tienpito kunniaan! Teiden parantamisissa fuskataan ja tehdään turhaa työtä teetä kantavuusmittaus! Päivän aikana paneudutaan myös tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin. Näyttelyssä voi tutustua yritysten laajaan palvelutarjontaan
sekä saada vastaus omaan yksityistiekysymykseensä tieisännöitsijöiden Yksityistieklinikassa. Muutoinkin aikaa on varattu runsaasti kysymysten käsittelyyn.

11.10
		
		
		

Ilppo Greis
Uutta metsätien tienpitoon
- tuhkan käyttö ja luontoystävälliset
Tapio Oy
rumpurakenteet
- sähköiset urakointilomakkeet		

11.35
		
		
		

Kantavuusmittaukset kannattavat
- mitä hyödyttää tietää tien kantavuudesta
- parantamishankkeiden ennen-jälkeen
mittaukset

Päivä on tarkoitettu
•
•
•
•

tiekuntien toimitsijamiehille, hoitokunnille, osakkaille ja tieisännöitsijöille
yksityistieasioita hoitaville henkilöille kunnissa, valtiolla ja yrityksissä
tielautakuntien jäsenille (on vielä 2019) sekä
teiden tekijöille ja moninaisille käyttäjille; rakentajat ja kunnossapitäjät,
metsä- ja elintarviketeollisuus, sorafirmat, hevostallit, metsästysseurat, jne.

Alueelliset Yksityistiepäivät 16 paikkakunnalla
• Laita aika kalenteriisi
• Ilmoittaudu ensi tilassa osoitteessa www.tieyhdistys.fi
• Voit myös postittaa oheisen ilmoittautumiskortin

Ilmoittautumiset viimeistään 14 päivää ennen ao. tilaisuutta!
KIERTUEELLA MUKANA:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Uusi yksityistielaki mullistaa tiekuntahallinnon!
Muutoksia myös yksiköintiin!
Mistä nyt rahoitusta yksityistielle?

12.00

Osallistujan nimi / osallistujien nimet _______________________________________________

Ely-keskuksen
edustaja

Tiekunta/kunta/yritys _________________________________________________________________
Ilmoittajan yhteystiedot
Nimi ___________________________________________________________________________________

Juha-Matti
Vainio
Road Masters

Lounas - Näyttely - Yksityistieklinikka

Puh. ___________________________________________________________________________________
Lähiosoite _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Sähköposti ____________________________________________________________________________
Laskutusosoite (jos lasku lähetetään muulle kuin ilmoittajalle)

13.00
Yksityistielaki 2019;
		
salaisuudet avautuvat lisää…
			- Tienpito ja maksut
		
- Oikaisuvaatimus ja valitus käräjäoikeuteen
		
- Kuka saa kulkea yksityistiellä?
		
- Maakuntauudistus muuttaa vielä jotakin

Rahja

13.30
		
		
		

Tietoiskuja erityiskysymyksistä;
Henkilötietojen käsittely tiekunnassa
- uudet tietosuojasäädökset koskevat myös
tiekuntia

Tieisännöitsijä

		
		
		

Yksityistien liittymät
- muutoksia hoitovastuissa
- mitoitus, suoja- ja näkemäalue, rakenne

12.2. Ylihärmä (Kauhava)

21.2. Laukaa

12.3. Raisio

13.2. Kankaanpää

4.3. Imatra

13.3. Salo

		
		
		
		
		

Hoitokunnan ja toimitsijamiehen
tehtävät ja vastuut
- uusi laki toi toimielimelle uusia tehtäviä
- mille tahoille tulee tehdä ilmoituksia
- kenen on vastuu ja mistä?

14.2. Tampere

5.3. Savonlinna

14.3. Nurmijärvi

19.2. Polvijärvi

6.3. Mikkeli

19.3. Ylivieska

20.2. Kuopio

7.3. Lahti

20.3. Muhos

Lähiosoite _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

14.40
Yksityistielaki 2019; tieyksiköinnin
		muutokset
		
- yksityistielaki muutti yksiköinnin suosituksia
		
- miten maksut määräytyvät?
		
- entä, jos osakas ei maksa maksujaan?

Tieisännöitsijä

14.55
		
		

Rahja /
tieisännöitsijä

		
Kysymyksiä voi lähettää etukäteen:
		jaakko.rahja@tieyhdistys.fi

15.25
		
15.30

Yllätyspalkintojen arvonta
läsnäolevien kesken
Näkemiin ja turvallista kotimatkaa!

Postinumero ja -toimipaikka _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Osallistun / osallistumme seuraavaan Yksityistiepäivään
(merkitse rasti ruutuun)

14.10
Kahvitauko – Näyttely –
		Yksityistieklinikka

Kyselytunti – kysy vielä mitä
vaan yksityisteistä
- Vastauksia vielä vastaamattomiin kysymyksiin

Nimi ___________________________________________________________________________________

			
21.3. Rovaniemi
Osallistumismaksu
Maksaja on Suomen Tieyhdistyksen jäsen, hinta 82 euroa/hlö (sis. alv)
Maksaja ei ole jäsen, hinta 98 euroa/hlö (sis. alv)
Hintaan sisältyy: tulokahvi, lounas, iltapäiväkahvi, asiantuntijaluennot,
Yksityistieklinikka ja muu neuvonta, esitelmäaineisto, esitemateriaalia ja kassi.
Osallistumismaksu laskutetaan.

Kysymyksiä voi lähettää etukäteen asiantuntijan vastattavaksi;
jaakko.rahja@tieyhdistys.fi
Käännä sivua ja
tilaa Yksityisteiden hallinto 2019
tilaa Yksityistien kunnossapito
tilaa Yksityistien parantaminen
liity samalla Suomen Tieyhdistyksen tiekuntajäseneksi

