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3D – TIEMERKINNÄN TESTIAJOTAPAHTUMA
Uudenmaan ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) ovat tehneet liikenneja viestintäministeriön kokeiluluvalla 3D-tiemerkintänä kolmiulotteisen kielletyn ajosuunnan
liikennemerkin yhteensä kymmenelle rampille Uudenmaan alueella ja kahdelle rampille Pohjois-Savon
alueella.
Liikennemerkki toteutetaan tien pintaan jyrsimällä ja maalaamalla. Jyrsintä on siniaallonmuotoinen, jota
käytetään myös tien reunaviivojen yhteydessä.
3D-merkintä näkyy vain kiellettyyn ajosuuntaan ajettaessa. Merkintä tehdään kielletyn ajosuunnan
liikennemerkin mukaisesti kelta-punaisena ja se sijoitetaan rampin päähän estämään ajoa väärään
suuntaan.
Tavoitteena on tehostaa normaalia kielletyn ajosuunnan merkkiä ja estää ajoneuvon harhautuminen
vastaantulevien ajoradalle.

TESTIAJOTAPAHTUMA
SMOTO järjesti yhdessä Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa 20.5.2015 testiajotapahtuman. Testiajajina
toimivat usean eri SMOTOn jäsenkerhojen motoristit.
Tapahtuman tavoitteena oli testata motoristien kannalta 3D -tiemerkintöjen liikenneturvallisuutta.
Testitapahtuma ajettiin Sipoon Kalkkirannan rampilla, joka oli suljettu muulta liikenteeltä testitapahtumaan
ajan. Tapahtuman kesto oli n. 3 tuntia.
Testiajon aikana ja jälkeen testiajajat kirjasivat ajokokemukset kyselylomakkeelle. Testiajojen loppuraportin
tuloksia tullaan käyttämään arvioitaessa 3D -merkintöjen vaikutuksista motoristien liikenneturvallisuuteen.
Testissä oli mukana 23 eri moottoripyörää sekä eritasoisia kuljettajia mahdollisimman laaja-alaisen ja
kattavan testiajon suorittamiseksi. Viisi naismotoristia ja loput miehiä. Kuljettajien ikäjakauma oli 23 – 60
vuotta.
Moottoripyörätyypit vaihtelivat laidasta laitaan: custom, sport, adventure, enduro, touring ja streefighter.
Sää koeajotilaisuuden aikana oli aurinkoinen. Sadetta jäljiteltiin kastelemalla ajoramppi säiliöautolla.
Tilaisuuden lopuksi eri järjestäjätahojen kesken oli yhteinen näkemys siitä, että kyseinen koeajotilaisuus oli
tarpeellinen sekä tuo esille motororistien huomioimisen tärkeyden tieliikenneratkaisuja mietittäessä.
Artikkeli kuvineen osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2922

FEMAN PÄÄSIHTEERIN TERVEISET
Dolf Willigers lähettää terveiset kaikille motoristeille.
Dolfin kirjoituksessa on asiaa tulevista EU säädöksistä motoristien henkilökohtaiseksi suojavarusteiksi,
moottoripyöräilyn ITS kehityksestä ja White paperista.
Artikkeli osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3000

MP-ARVAT 2015
MP-arpojen myyntiaika lähestyy loppuaan. Vielä kerkiät ostamaan, vaikka lahjaksi.
Tuotto menee lyhentämättömänä SMOTOn toiminnan tukemiseen.
Myyntiaika 30.1 – 30.7.2015. Arvonta suoritetaan 6.8.2015.
Arvan hinta on 10 €
Päävoittona uusi moottoripyörä valinnan mukaan listalta, sekä lukuisia muita voittoja.
Arpoja myydään SMOTOn web-sivulla. Lisäksi arpoja kannattaa kysellä jäsenkerhojen SMOTO
yhteyshenkilöiltä.
Linkistä pääset MP-arpa sivulle, jossa nähtävillä voitot ja mahdollisuus ostaa arpoja
http://www.smoto.fi/?page_id=2410

MP -KULJETTAJAN TUTKINTO ERI MAISSA
EU:n eri jäsenmaissa on käytössä erilaiset MP – kuljettajan tutkinnot.
3. ajokorttidirektiivi tuli voimaan jäsenmaissa vuoden 2013 alussa ja sen vaikutukset alkavat näkyä.
Hyvä yhteenveto MP-kuljettajan tutkinnosta ja varsinkin 3. ajokorttidirektiivin (3DLD, 2013) vaikutuksista
löytyy juuri valmistuneesta Riderscan -projektista, osoitteesta:
http://www.fema-online.eu/riderscan/IMG/pdf/deliverable1_trainingtestinglicensing.pdf
3. ajokorttidirektiivissä on harmonisoitu EU-maiden MP-kuljettajan tutkintoa, mutta jäsenmaille on kuitenkin
jätetty vapauksia päättää mm. ikärajoista. Riderscan -projektin johtopäätöksenä 3DLD:n positiivia vaikutuksia
ovat olleet:
•

Suora pääsy A -luokan pyörän kuljettajaksi 24 -vuotiaana (joissain maissa)

•

Koulutuksen tai testauksen parantuminen (joissain maissa)

MP-yhteisön mielestä myös A2 -luokan pyörien tehorajojen nosto on parannus, joka tekee luokan
houkuttelevammaksi uusille kuljettajille. Jäsenmaiden asiantuntijoiden mielestä jo porrastettu
tutkintojärjestelmä itsessään on parannus.
Negatiivisia vaikutuksia ovat olleet, MP-yhteisön mielestä:
•

Tutkinnon monimutkaisuus ja kasvaneet kustannukset

•

Suurempi kynnys aloittaa motoristina. Nykyinen käytäntö kannustaa odottamaan 24 -vuoden ikää,
jolloin saa suoraan A -kortin

•

Ensimmäisen vaiheen minimi-ikä on turhan korkea, eikä sitä ole harmonisoitu

Jäsenmaiden asiantuntijoiden mielestä negatiivista on:
•

Epäselvyydet koulutuksessa ja testauksessa

•

Pääsy 3 -pyöräisten ohjaimiin A -kortilla B -kortin sijaan. Näiden ajokäytös on enemmän auton
kaltainen moottoripyörän sijaan

3DLD:n johdosta uusien MP -ajokorttien määrät ovat useissa maissa laskeneet. Euroopan komission arvioi
3DLD:n vaikutuksia aikaisintaan vuonna 2018.

Alla linkit eri maissa käytössä oleviin MP -kuljettajan tutkintoihin (käsittely):
Ruotsi – https://www.youtube.com/watch?v=XqqbhsY2k_A
Norja – https://www.youtube.com/watch?v=4ldjuZeMRd0
Englanti – https://www.youtube.com/watch?v=Kf8qoQ5d3rA
Suomi – https://www.youtube.com/watch?v=5_YEVFWdLrU

Artikkeli osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=3038

MOTORISTIRISTEILY 2015 HELSINGISTÄ TALLINNAAN

Lähtö: Lauantaina 31.10.2015 klo. 18:30. Paluu sunnuntaina 01.11.2015 klo. 16:00.
Reitti: Helsinki – Tallinna – Helsinki.
Laiva: M/S Baltic Queen. Laiva lähtee Länsisatamasta.

Lauantain ohjelma:
Klo. 18:00 – 20:00 SMOTO gaala. Laivan Starlight Yökerhossa kannella 6.

HINNAT OVAT HENKILÖHINTOJA
•

Suite hytti 1-henkilö

283 €

•

Suite hytti 2-henkilöä

142 €

•

De LUXE hytti 1-henkilö

208 €

•

De LUXE hytti 2-henkilöä

104 €

•

A-luokka hytti 1-henkilö

137 €

•

A-luokka hytti 2-henkilöä

74 €

•

A-luokka hytti 3-henkilöä

53 €

•

A-luokka hytti 4-henkilöä

42 €

• A-Premium hytti (leveä parivuode) 1-henkilö 137 €
•

2-henkilöä

74 €

•

B- luokan hytti 1-henkilö

104 €

•

B-luokka hytti 2-henkilöä

57 €

•

B-luokka hytti 3-henkilöä

42 €

•

B-luokka hytti 4-henkilöä

34 €

•

INVA-hytti 1-henkilö

104 €

•

2-henkilöä

57 €

Baltic Queen (kuva: Tallink Silja)

RISTEILYN HINTAAN SISÄLTYY:
•

Risteily valitussa hyttiluokassa

•

Tulojuoma SMOTO gaalassa lauantaina

ALLAOLEVAT RUOKAILUT VOI VARATA LISÄMAKSUSTA.
TILATTAVA ETUKÄTEEN RISTEILYVARAUKSEN YHTEYDESSÄ.
Ruokailuissa paikkoja rajoitetusti/ kattaus.
Lauantai 31.10
Klo. 20:30 ruokailu, laivan Buffet-ravintolassa.
Sisältää juomina: olut, valko- ja punaviinit. Hinta 33 €.
Sunnuntai 1.11
•

Meriaamiainen 10:50 €/hlö (lapset 12-17v. 6:50 € ja 6-11v. 4:50 €)

•

Erikoisaamiainen 16:50 €/hlö (lapset 12-17v. 10 € ja 6-11v. 8 €)

•

Klo. 14:15 buffet lounas. Sisältää olut, valko- ja punaviinit. Hinta 25€ (lapset 12-17v. 12,50 €, 6-11v.
8,50 €)

RISTEILYN MYYNTIAIKA ON 15.7 – 26.9.2015
Risteilylle on rajattu määrä paikkoja.
Varaukset käsitellään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Varaukset ainoastaan sähköpostilla osoitteeseen kalevi.kankaansyrja@smoto.fi
Sähköpostiosoite alkaa toimia 15.7 ja sulkeutuu 10.11.
Varauksen vahvistus ilmoitetaan sähköpostilla, jolloin tulevat myös maksuohjeet.

Varauksen yhteydessä on ilmoitettava hyteittäin matkustajien sukunimi, etunimi, syntymäaika
( päivä, kuukausi, vuosi) ja matkan varaajan puhelinnumero sekä mahdolliset ruokailutilaukset. Nimet
myös maksun infokenttään.
Varaukset on maksettava 7 vrk matkanvahvistuksen jälkeen.
Risteilyllä on oltava passi tai EU-henkilökortti mukana.

MUUTA
Laivasta voi poistua Tallinnaan sunnuntaina klo. 08:00 – 12:10 väliseksi ajaksi.
Risteilylle voi ottaa henkilöauton laivalle. Hinta 30 euroa. Paikkoja rajoitetusti ja varaus tehtävä
matkavarauksen yhteydessä.

Risteilyn ikäraja on 18v. Tätä nuoremmat tarvitsevat holhoojan allekirjoitetun osallistumistodistuksen, jossa
on risteilylle hänelle nimetty vastuuhenkilö.
Todistuksen voi tilata osoitteesta kalevi.kankaansyrja@smoto.fi
Täytetty lomake otetaan mukaan risteilylle.

Peruutetuista risteilyistä noudatetaan TallinkSiljan peruutusehtoja.
Matkaliput jaetaan Helsingin Länsisataman terminaalissa 2 kerroksessa SMOTO-PISTEESSÄ
lauantaina 31.10.2015 klo. 16:00 – 17:30.

Lisätietoja: Kalevi Kankaansyrjä 050 – 918 5923 tai kalevi.kankaansyrja@smoto.fi

LINJA-AUTOKULJETUKSET
Varaukset tehdään suoraan Matkapojille. Kuljetus on varattava etukäteen.
Varaukset tehdään sähköpostilla osoitteeseen: smoto@matkapojat.fi tai puhelimella numeroon 010 2323
105 – puhelimitse varatessasi muista mainita tunnus ”SMOTO”.
Varausta tehdessäsi mainitse kaikkien liityntäkuljetuksella matkustavien nimet, lähtö-/paluupaikkakunta sekä
yhteystietosi sähköpostin lisäksi sellaisen puhelimen numero, joka on mukana matkalle lähtiessäsi. Lisäksi
kuljetusten laskutusta varten Matkapojat Oy tarvitsee varaajan postiosoitteen.

Tästä näet linja-autojen reitit, aikataulut ja hinnat: Linja-autot risteilylle

Linja-auto matkan hinnat ovat meno – paluuhintoja Helsinkiin. Taulukkoon merkityn kuljetushinnan lisäksi
tulee toimitusmaksun 10€ / varaus. Yhdellä varauksella voi ilmoittaa monta henkilöä.

Artikkeli osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2738

ESITTELYSSÄ – MOTORG RY
Artikkeli kuvineen osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=2948

SMOTO ESILLÄ
29.8.2015 - Kerho- / jäsenkonferenssi Orivedellä, uudesta jäsenyys- ja hallintomallista. Kutsut jäsenistölle
lähetetty 7.7.2015.
17.10.2015 - Suomen Motoristit ry:n syyskokous Pieksämäellä.
28.10.2015 - Poliisin liikenneturvallisuusseminaari Tampereella http://www.smoto.fi/?event=poliisinliikenneturvallisuusseminaari
31.10.2015 - Motoristiristeily http://www.smoto.fi/?p=2738
2.11.2015 - Motoparlamentti 2015 http://www.smoto.fi/?page_id=2790

SMOTO UUTISET
Tuoreimmat ja nopeimmat uutiset luettavissa http://www.smoto.fi
Kalenteri tapahtumista missä SMOTO on mukana http://www.smoto.fi/?page_id=413
SMOTOn lausunnot ja muut julkaisut osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=2780
Muista seurata ja käydä tykkäämässä myös Facebookissa https://www.facebook.com/SuomenMotoristitRy

SMOTO, Viestintä

