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JÄSENTIEDOTE 9/2017    20.10.2017 

 

Huomaathan, että SMOTOn 
syyskokouksen viimeinen 
ilmoittautumispäivä on lauantai 21.10. 

SMOTOn syyskokous on lauantaina 
28.10.2017. Ilmoittautuminen alkaa klo 
12.00 ja itse kokous klo 13.00. Kutsu 
liitteineen on lähetetty 6.10., siitä löydät 
tarkemmat tiedot.  Tästä 
ilmoittautumaan – se vie vain minuutin! 
https://fi.surveymonkey.com/r/7WMRVZ9 

 

Alahärmän tieurien pohjat 
rikkoutuneet – urat entistä 
hengenvaarallisemmat – 
tienpitäjä ei välitä motoristien 
turvallisuudesta 
Suomen Motoristit ry ihmetteli elokuussa 
julkaisemassaan artikkelissa sitä, miten huonosti 
tienpitäjä reagoi teitten ongelmiin. 
Erikoistapauksena tuotiin esille, miten 
Kauhavalla Alahärmässä väärin jyrsityt urat ovat 
odottaneet paikkausta koko kesän. Tienpitäjää 
asia ei kiinnosta, SMOTO sai pitkän tikun kanssa 
ongittua ELY-keskukselta selville, että urat on jyrsitty väärin, koska alihankkijan 
uuden jyrsintäkoneen säädöt olivat pielessä. Virheellisesti jyrsityt urat luvattiin 
paikata. Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=5290 

https://fi.surveymonkey.com/r/7WMRVZ9
http://www.smoto.fi/?p=5290
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Ajovarusteisiin on tulossa PPE-standardi. Mistä oikein 
on kyse? 
PPE (Personal Protective Equipment) standardin mukaisesti valmistetut varusteet 
moottoripyöräpuolella ovat uusi asia, lukuun ottamatta suojia, joissa eri standardit 
ovat olleet käytössä jo useita vuosia. EU säännösten lisäännyttyä myös PPE (eli 
tuttavallisemmin CE-merkityt) tuotteet ovat tulleet myös 
moottoripyörävarustemaailmaan. Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=5285 

 

 

Suomen Motoristit ry:n keskustelunavaus: 
Moottoripyörät olisi syytä sallia kaupunkien 
bussikaistoille 
Espoossa on alkamassa kokeilu, jossa sallittaisiin vähäpäästöiset, alle 80 gr per 
kilometri, henkilöautot mukaan Länsiväylän bussikaistoille. Lähinnä kyseeseen 
tulevat hybridit ja täyssähköautot. Muualla maailmassa on jo kokemuksia 
moottoripyörien sallimisesta 
kaupunkiliikenteen 
bussikaistoilla. Kokemukset ovat 
olleet valtaosaltaan myönteisiä. 
Suomen Motoristien mielestä 
liikenteen paremman sujumisen, 
ruuhkien vähentämisen ja 
päästöjen vähenemisen vuoksi 
olisi järkevää ja perusteltua, että 
moottoripyörien sallittaisiin käyttää bussikaistoja kaikissa Suomen kaupungeissa. 
Se toisi myös lisää tilaa autoille. Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=5255 

 

 

http://www.smoto.fi/?p=5285
http://www.smoto.fi/?p=5255
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Trafi uudistaa ja sähköistää ajokortin hakua, helpotusta 
myös mp-korttien korotuksiin. 
Motoristeille tämä tuo helpotusta, sillä esimerkiksi mopokortista moottoripyörä- tai 
henkilöautokorttiin korottavat voivat jättää hakemuksensa sähköisesti. Myöskin 
ajokorttiluokkaa voi korottaa sähköisen palvelun kautta esim. A1-luokasta A2-
luokkaan. Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=5248 

 

 

Kansanedustajat tutustuivat sähkömoottoripyöriin ja 
Suomen Motoristit ry:n näkemyksiin moottoripyöräilyn 
tilasta 
Mp-kerho Arkadia eli 
eduskunnan 
moottoripyöräkerho järjesti 
sähkömoottoripyörien 
koeajotilaisuuden sekä pyysi 
Suomen Motoristit ry:n 
edustajan kertomaan 
moottoripyöräilyn tilasta 
Eduskuntatalon pihamaalle. 
Paikalla oli kymmenkunta 
SMOTOn edustajan 
puheenvuorosta ja 
sähkömoottoripyöristä kiinnostunutta kansanedustajaa sekä muita MP Arkadian 
moottoripyöräkerhon jäseniä. Lue lisää: http://www.smoto.fi/?p=5234 

 

 

http://www.smoto.fi/?p=5248
http://www.smoto.fi/?p=5234
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Uusimpana jäsenetuna  

mm. alennuksia talvisäilytyksistä  

Kaikki jäsenedut: 
http://www.smoto.fi/?page_id=127 

 

 

 

 

Eikö motoristikamusi 
kuulu vielä 
SMOTOon?  

Kerro edunvalvonnnasta ja 
vaikka siitä, ettei hänenkään 
tarvitse maksaa mp-veroa tai 
katsastaa pyöräänsä SMOTOn 
ansiosta. Ja edunvalvontaahan 
tehdään nyt ja tulevaisuudessa!  

 

 

Kannattaa myös piipahtaa SMOTOn Facebook-sivulla 
katsomassa mitä kaikkea sinne on päivitetty. Tykkää ja 
seuraa sivuja niin saat heti viimeisimmät tiedot! 
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/ 

Facebook-julkaisuita saa ja pitääkin jakaa, että vielä SMOTOon kuulumattomatkin 
kamusi näkevät ne.  

 

http://www.smoto.fi/?page_id=127
https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy/
https://www.flomembers.com/smoto/members/application/createApplication
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Jäsenkerhoille vielä muistutuksena, että vuosi-ilmoitusten aika alkaa jälleen 
lähenemään. Asiasta tulee vielä lähempänä tarkempaa infoa. 

 


