
+1200  
asiantuntijaa

+20 teknistä 
komiteaa

Vuodesta 
1909

KANSAINVÄLISTÄ  
YHTEISTYÖTÄ  
TIE- JA  
TIELIIKENNESEKTORILLA

+120 maata



AIHEEMME

RAHOITUS 

TALVIHOITO

UUDET TIENKÄYTTÖTRENDIT 

KAUPUNKILIIKENNE

TIETUNNELIT

RESILIENSSI

TIEVERKON YLLÄPITO

LIIKENNEVIRANOMAISTEN TOIMINTA 

KUNNOSSAPIDON JA YLLÄPIDON STRATEGIAT 

KATASTROFIEN ESTO JA HALLINTA 

RAHTI

ÄLYKÄS LIIKENNE 

TIEOMAISUUDEN HALLINTA 

 TURVALLISUUS

LIIKENNETURVALLISUUS

KYTKETYT A JONEUVOT

 PÄÄLLYSTEET

MAANSIIRTOTYÖT 

YMPÄRISTÖ

ALEMMAN TIEVERKON TIET 

SILLAT

LIIKENNEPOLITIIKKA

...

KAIKKI TEIHIN JA TIELIIKENTEESEEN LIITTYVÄT AIHEET

MULTIMODAALISUUS



Tiet ovat vanhin liikennemuoto ja useimmissa maissa yli 80 % kuljetuksista 
kulkee edelleen teillä. Teihin kohdistuu yhä tiukempia vaatimuksia, jotka koskevat 
kuljetustarvetta, uusia trendejä, yhteiskunnallisia paineita ja budjettitehokkuutta.

Asiantuntijat, tutkijat ja alan ammattilaiset kaikkialla maailmassa työskentelevät 
näiden aiheiden parissa luodakseen ja soveltaakseen parhaita ratkaisuja.

Kansainvälinen yhteistyö on tehokas työkalu tässä prosessissa. 

Ajan ja rahan säästämiseksi parhaat käytännöt kannattaa laittaa jakoon 
kokouksissa ja yhteistyössä ammattilaisten kesken sen sijaan, että loisi niitä 
uudelleen,
Ideoita voi myös kyseenalaistaa, mikä edesauttaa uusien käsitteiden syntyä,
Yhteistyö mahdollistaa myös sen, että osallistujat voivat mainostaa omia 
kansallisia käytäntöjään. 

PIARC, Maailman tiejärjestö, perustettiin vuonna 1909 edistämään yhteistyötä 
kaikissa tienpitoon liittyvissä asioissa. Kansainvälinen järjestömme on epäpoliittinen 
eikä tavoittele taloudellista voittoa. Järjestö muodostaa maailmanlaajuisia 
tiealan asiantuntijaverkostoja, luo asiantuntijoille mahdollisuuden yhteistyöhön 
perustuvaan työskentelyyn ja julkaisee suosituksia ja raportteja. Tämä kaikki tähtää 
kokonaisvaltaiseen ja kestävään kehitykseen. 

Tuotteemme ja palvelumme ovat laajasti saatavilla ja painottuvat jäsenistömme 
odotuksiin ja vaatimuksiin. Jäsenistömme koostuu pääasiassa yli 120 maan 
liikennehallinnoista.



Maailman tiekongressi, joka on järjestetty joka neljäs vuosi vuodesta 1908 lähtien –  
Abu Dhabi (Yhdistyneet arabiemiirikunnat) vuonna 2019;  
Praha (Tšekki) vuonna 2023 

Kansainväliset talvitiepäivät  
- Gdansk (Puola) vuonna 2018;  
- Galgary (Kanada) vuonna 2022 

1200 kansainvälistä asiantuntijaa

Jäseninä yli 20 teknisessä komiteassa ja työryhmässä

Sääntömääräiset johtoryhmän ja valtuuston kokoukset 

Kokoukset kansallisella tasolla (kansalliset komiteat)

TEHTÄVÄMME

TARJOAMME KANSAINVÄLISEN HUIPPUFOORUMIN TIE- JA TIELIIKENNEAIHEIDEN 
ANALYSOINTIIN JA POHDINTAAN

JAAMME PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ JA TARJOAMME OPTIMAALISEN VÄYLÄN 
MAAILMANLAAJUISEEN TIETOON

Raporttien julkaiseminen, joita saa maksutta yhden kuussa

Neljännesvuosittain kolmekielinen Routes/Roads -lehti

Konferensseja – tunnelit, päällysteominaisuudet, …

Tiiviit yhteenvedot (erikoisprojektit)



Vaatimukset sisällytetty työn alla oleviin aiheisiin

Kansainväliset seminaarit – yksi kuudessa viikossa

Alueelliset työryhmät

Rahalliset tukimekanismit

TOIMIMME KEHITTYVIEN JA SIIRTYMÄVAIHEESSA OLEVIEN MAIDEN HYVÄKSI

KEHITÄMME JA EDISTÄMME TEHOKKAITA TYÖKALUJA TEITÄ JA TIELIIKENNETTÄ 
KOSKEVAN PÄÄTÖKSENTEON AVUKSI

Lippulaivamme on monikielinen tiesanasto verkossa

HDM 4: teiden kunnossapidon ja investointien analysointiohjelma
   
DG-QRAM: työkalu vaarallisten aineiden kuljetusten hallintaan 
tunneleissa

Teemakohtaisia manuaaleja verkossa: tieturvallisuus, tunnelitoiminnot, 
tieomaisuuden hallinta, verkko-operaatiot/älykäs liikenne



KUINKA TOIMIMME ? 

Tekniset komiteat ja työryhmät tuovat yhteen yli 
1200 asiantuntijaa kaikkialta maailmasta, mikä 
tekee PIARC:ista maailman laajimman tiealan 
asiantuntijaverkoston. Niiden toiminta 
keskittyy kahteen vuosittaiseen kokoukseen ja 
seminaariin matalan- tai keskitulotason maissa 
ja huipentuu raporttien julkaisuun tärkeimmistä 
teknisistä aiheista.

Suurin osa tuotteistamme on saatavilla 
englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi, jotka ovat 
PIARC:in kolme työkieltä, ja joskus myös muilla 
kielillä.

Tekniset 
komiteat

Kansalliset 
komiteat

Kansainväliset 
strategiat ja 

kumppanuudet

Erikoisprojektit

Työryhmät

PIARC pyrkii aktiivisesti kumppanuuksiin ajatuksena saattaa tiet liikennejärjestelmän keskiöön, varmistaa 
tuotteidemme mahdollisimman laaja levinnäisyys, antaa panoksemme parhaiden käytäntöjen jakamiseen, hankkia 
laajempi pääsy tieyhteisöihin, koordinoida toimintasuunnitelmia ja saada aikaan yhteishankkeita.

PIARCin kansalliset komiteat: kansalliset tieyhdistykset, toimintamalli kansallisella tasolla yli 40 maassa

Alueelliset tieyhdistykset: CEDR Euroopassa, AGEPAR ranskankielisessä Afrikassa, REAAA Aasiassa ja DIRCAIBEA 
Latinalaisessa Amerikassa.

Kehitysorganisaatiot mukaan lukien Maailmanpankki, Aasian kehityspankki, Latinalaisen Amerikan kehityspankki 
jne.

Kansainväliset teknilliset organisaatiot: TRB (Yhdysvallat), International Tunnelling & Underground Space 
Association (ITA-AITES), FISITA jne.

KUMPPANUUDET

Kansainväliset 
seminaarit

Tekniset komiteat ja työryhmät ovat näkyvin 
osa PIARC:in toimintaa.



PIARC-TIIMI

MIKSI LIITTYÄ PIARC:iin ?

Tarjoamme useita jäsenyyskategorioita: kansalliset tiehallinnot, alueelliset 
viranomaiset, yritykset tai yliopistot, henkilöjäsenet.

PIARC 
sihteeristöPresidentti

Valtuuston 
valitsema   

Nelivuotiskaudeksi

Valtuusto 

Vastuu 
järjestön 

hallinnosta 

Koostuu 
jäsenmaiden 

delegaatioista, 
joita johtaa 

ykkösdelegaatti

Johtoryhmä

Hallinnoi 
järjestöä 

Useat komissiot 
apuna

Koordinoi 
kaikkea 

toimintaa

Sijoituspaikkana 
Pariisi, Ranska

Tiettyjen 
jäsenmaiden 

lähettämät johtajat 
ja asiantuntijat

Työntekijät

Tapahtumat

Kansainvälinen yhteistyö tiealalla  

Tekniset komiteat ja toimikunnat

Tiealan aiheiden identifiointi

Routes/Roads lehtemme

Raporttikirjastomme verkossa

Tialan sanasto verkossa

Ohjelmistotuotteemme

OSALLISTU KÄYTÖSSÄSI



www.piarc.org

Lataa julkaisujamme

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tilaa uutiskirjeemme

Käännös: Finnish Overseas Consultants, FinnOC


