1 (3)

JÄSENTIEDOTE 7/2018

6.9.2018

Suomen Motoristit ry:n
”Moottoroitujen kaksipyöräisten kansallinen strategia” on nyt julkaistu

Suomalaisten motoristien edunvalvoja SMOTO on jo vuodesta 2016 lähtien tuonut
esille kriittisen tarpeen luoda valtakunnallinen moottoroituja kaksipyöräisiä
ajoneuvoja (M2P) koskeva strategia. Tämä asian nosti esille myös 2017 eduskunnan
parlamentaarinen liikennetyöryhmä.
Nyt SMOTO on saanut valmiiksi sen omalta osaltaan.
Strategiassa julkaistaan SMOTOn näkemykset ja kannanotot Suomen kansalliseksi
M2P-strategiaksi. Asiakirjassa käsitellään moottoroitujen kaksipyöräisiä yksilön,
liikenteen ja liikkumisen, väyläinfrastruktuurin, ympäristön, teollisuuden ja
elinkeinojen, teknologioiden ja älyliikenteen sekä julkisen ohjauksen kautta.
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Tämän lisäksi esille nostetaan seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon
moottoripyöriin, mopoihin ja liikenneympäristöön liittyvän lainsäädännön sekä
toimintaympäristön kehittämisessä.
Tämä asiakirja on SMOTOn strategia
suomalaisen moottoripyöräilyn ja
mopoilun tulevaisuuteen ja sen
kestävään kehittämiseen. Valmistelun
taustamateriaalina on käytetty
SMOTOn tekemiä kyselyjä,
kannanottoja, statementteja ja
tutkimuksia.
SMOTO on jakanut nyt laaditun M2P-strategian viranomaisille, päättäjille,
lainsäätäjille ja toimenpiteiden toteuttajille. Toivomme strategian herättävän
avointa ja läpinäkyvää vuoropuhelua esimerkiksi säädös- ja verovalmisteluun
liittyen. Tulemme keskustelemaan eri ministeriöiden kanssa strategiasta. Näiden
lisäksi esittelemme strategian lainsäädännön näkökulmasta eduskunnan
valiokunnille sekä valtion talousarvioon liittyen eri jaostoille. SMOTO käynnistää
strategiassa mainittujen asiakokonaisuuksien kehittämisen, jalostamisen,
käsittelyn asianmukaisessa järjestyksessä, aina toimeenpanoon asti.
Ratkaisujen kehittämisessä on hyvä edetä mahdollisimman avoimessa yhteistyössä
kaikkien liikenteen toimijoiden kanssa. Joten tässä yhteydessä SMOTO kutsuu
kaikki mukaan luomaan yhteistä strategiaa moottoroiduille kaksipyöräisille. Lisäksi
toivomme saavamme rakentavaa palautetta ja parannusehdotuksia strategian
päivittämistä ja edelleen kehittämistä varten.
Lue lisää:https://www.smoto.fi/?p=6270
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Lue Strategia kokonaisuudessaan: https://www.smoto.fi/wpcontent/uploads/2018/09/SMOTOn_M2P-STRATEGIA_2018-.pdf

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.
SMOTO on myös Instagramissa! https://www.instagram.com/suomenmotoristit/
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