
TERVETULOA 
näytteilleasettajaksi uudistuneille Tiepäiville!

Talvitiepäivät ovat nyt Tiepäivät! 34. Tiepäivät järjestetään uutena ajankohtana

24.-25.8.2022 Tampereen Messukeskuksessa. Tiepäivät ovat tapahtuma teiden ja

yleisten alueiden kunnossapidon ja liikenteen ammattilaisille, asiantuntijoille ja

päättäjille. Tapahtumassa on tarjolla kiinnostava näyttely, työnäytöksiä ja

seminaareja sekä muuta mukavaa ohjelmaa. Kansainvälisen asiantuntijaseminaarin

teemoina on vuonna 2022 teiden kunnossapito ja omaisuudenhallinta. 
 
Tiepäivien näyttelyssä voit esitellä kalustoa, koneita, laitteita, välineitä, työmenetelmiä,

palveluita, digitaalisia järjestelmiä ja muuta teiden, katujen ja yleisten alueiden

erikoisosaamista. Näyttelyssä vierailee n. 3500 alan ammattilaista (vuoden 2020 kävijämäärä)

ja asiantuntijaa useista eri maista. Kaikkia kävijöitä yhdistää tarve onnistua teiden, katujen tai

yleisten alueiden pitoon liittyvissä tehtävissä. 

 
Kävijöillä on vapaa pääsy näyttelyyn, ulkoalueen demotilaisuuksiin sekä ensimmäistä kertaa

järjestettävään Koneviesti -ajotaitokilpailuun.  Tiepäivien näytteilleasettajilla on

mahdollisuus osallistua  koneita ja laitteita esitteleviin demotilaisuuksiin Messukeskuksen

ulkokentällä. Lisäksi näytteilleasettajat voivat osallistua työsuoritusta esittelevään

videotyönäytökseen. Arvostelulautakunta arvioi näytteilleasettajien videoidut työsuoritukset

ja palkitsee parhaat aiempien vuosien tapaan. Vuonna 2020 palkittiin Soukkio Oy ja West

Coast  Road Masters Oy.

 

Tiepäivien kansainvälinen seminaari kerää yhteen alan toimijoita Suomesta ja ulkomailta.

Kansainvälisen seminaarin teemoina vuonna 2022 ovat teiden kunnossapito ja

omaisuudenhallinta. Tiepäiville osallistuu myös alan opiskelijoita, 

yksityisteiden vastuunkantajia sekä Diginfra-koulutuksen osallistujia.

 

Tule tapaamaan asiakkaitasi ja luomaan uusia arvokkaita kontakteja. 

Mukana ovat kaikki alan keskeisimmät toimijat ja kohtaat asiakkaita 

joita et muualla tapaa! Varmista näkyvyytesi ja varaa näyttelytila.
 

       Lue lisää uudistuneesta tapahtumasta netissä https://www.tiepaivat.fi tai 

         https://www.roadcongress.fi 



200-220 m2: 60€/m2, 

100-199 m2: 75 €/m2

17-99 m2: 85€/m2

12-16 m2: 105€/m2

9 m2: 990 €

45€/m2

Näyttelyn aika ja paikka

24.-25.8.2022

Tampereen messukeskus, A-halli

Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere

 

Näyttelyn aukioloajat

ke 24.8.2022 klo 9-17

to 25.8.2022 klo 9-15.30

 

Työnäytökset 

videonäytöksinä

 

Demotilaisuudet ulkokentällä

ke 24.8.2022 ja to 25.8.2022

Koneviesti-Ajotaitokilpailu 

ke 24.8.2022

 

Hinnat

Paikkaa varattaessa veloitetaan

rekisteröintimaksu 100 €+alv varauksen

yhteydessä. 24.6.2022 alkaen

rekisteröintimaksu nousee (300 € +alv).

 

Paikan vuokrat sisätiloissa (alv 0%)

       220m2 yli menevät neliöt 30€/m2

paikanvuokrat ulkotiloissa (alv 0%)

 

Hintoihin lisätään laskutushetkellä voimassa

oleva arvonlisävero. (Vuonna 2022 alv on

24%.)

 

TEE 

VARAUS

Videotyönäytöksissä koneet ja laitteet

kuskeineen esittelevät osaamistaan tositoimissa.

Arvovaltainen asiantuntijaraati arvioi ja palkitsee

parhaat työsuoritukset tai laitteet videoiden

perusteella. 

Demotilaisuuksissa Messukeskuksen ulkoalueella

voit esitellä koneen/laitteen toiminnallisuuksia

yleisölle.  Koneita ei ole mahdollista siirtää

näyttelytilan ja työnäytöksen välillä

turvallisuussyistä.

Näyttely ja sen rakentaminen

Näyttelyn säännöt ja tiedot rakentamiseen

liittyen  liitteessä. Näyttelyn rakenteet, kalusteet,

laitteet, sähkö, nettiyhteys, valaistus, osaston

vakuutus ja siivous eivät sisälly paikan vuokraan

vaan ne tulee tilata erikseen. Tutustu

kumppaneihin liitteestä.

Paikan varaaminen

Näyttelypaikan voi varata  joko puhelimitse tai

esittämällä paikkatoiveen nettisivun

lomakkeella, jonka jälkeen olemme yhteydessä

sinuun. 

www.tiepaivat.fi,

tapahtumat@tieyhdistys.fi 

puh. +358 40 567 4999/Liisa-Maija Thompson

puh. +358 40 592 7641/ Tarja Flander

 

 

 

 

Varaa yritykselle
näkyvyys uudistuneille 
34. Tiepäivillle ja kohtaa
kohderyhmä, jota et

muualta tavoita!
 

Tampereella tavataan!

http://www.tiepaivat.fi/
mailto:tapahtumat@tieyhdistys.fi

