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Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 6:

Lupien myöntäminen sähkölinjoille tulisi yhtenäistää. Nykyisin tarvitaan sekä lupa sähköyhtiöltä että maanomistajalta. 

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton

Ei vaikuttava
eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea 
on?

  

Vaikuttav
uus Kuinka
vaikuttava
idea on?
Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava
idea on? Ei
vaikuttava

eikä
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava
idea on?

Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea on?
Erittäin vaikuttava

Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)

Erittäin vaikuttavana tulee jatkaa nykyisten ehtojen mukaan.

Toimeenpanon yksinkertaisuus

   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista 
idea on panna 
toimeen?

  

Toimeenpano
n yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Erittäin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista idea on

panna toimeen? Ei
vaikeaa eikä helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen? Erittäin
helppoa

Miksi idea on mielestäsi helppoa panna toimeen? (Arvioit, että idea on jokseenkin helppo panna toimeen, helppo panna toimeen tai 
erittäin helppoa panna toimeen.)
Erittäin helppoa. Lakia ei tarvitse muuttaa.
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Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmukai

nen
Epäoikeudenmu

kainen

Jokseenkin
epäoikeudenmuka

inen

Ei
epäoikeudenmu

kainen tai
oikeudenmukain

en

Jokseenkin
oikeudenmukai

nen
Oikeudenmu

kainen

Erittäin
oikeudenmukaine

n

Kuinka oikeudenmukainen 
idea on?

  

Oikeudenmuk
aisuus Kuinka

oikeudenmukainen
idea on? Erittäin

epäoikeudenmukai
nen

Kuinka
oikeudenmukain

en idea on?
Epäoikeudenmu

kainen

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Jokseenkin

epäoikeudenmuka
inen

Kuinka
oikeudenmukain
en idea on? Ei

epäoikeudenmu
kainen tai

oikeudenmukain
en

Kuinka
oikeudenmukai
nen idea on?
Jokseenkin

oikeudenmukai
nen

Kuinka
oikeudenmuk

ainen idea
on?

Oikeudenmu
kainen

Kuinka
oikeudenmukaine
n idea on? Erittäin
oikeudenmukaine

n

Miksi idea on mielestäsi oikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin oikeudenmukainen, oikeudenmukainen tai erittäin
oikeudenmukainen.

Erittäin oikeudenmukainen ja hyvä.

Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton Kustannustehoton
Jokseenkin

kustannustehoton

Ei
kustannusteh

okas eikä
kustannusteh

oton

Jokseenkin
kustannustehoka

s
Kustannustehok

as
Erittäin

kustannustehokas

Kuinka 
kustannustehokas 
idea mielestäsi on?

  

Kustannusteh
okkuus Kuinka

kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on?

Kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Jokseenkin

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Ei

kustannustehokas
eikä

kustannustehoton

Kuinka
kustannusteho

kas idea
mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannusteho

kas

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on?

Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehokas? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehokas, kustannustehokas tai erittäin 
kustannustehokas.
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Erittäin kustannustehokas, kun toimitaan luvanvaraisesti ja sopimuspohjalta ympäristö- ja muut vaikutukset otettuna huomioon.

Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
1.5. Reittien sijoittaminen nykyisen liikenteen perusteella  
Idea numero 1:
 
Uusia reittejä tulisi perustaa olemassa olevien reittien pohjalta, vaikka ne olisivat nykyisin luokiteltu laittomiksi. 
Huomautus järjestäjiltä: Idean perustelu on, että jos kyseisellä reitillä tai alueella on jo liikennettä, se tarkoittaa, että siellä on tarvetta
viralliselle reitille.

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton

Ei vaikuttava
eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea on?   

Vaikuttavu
us Kuinka

vaikuttava idea
on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei
vaikuttava eikä
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin

vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea on?

Vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea

on? Erittäin
vaikuttava

Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)

Erittäin vaikuttava
- Idean kirjoittaminen lakiin olisi yleistä oikeustajua rikkovana erittäin vaikuttava.
- En muista, että tällaista ideaa olisi Joukkoistamis-prosessin aikana esitetty kansalaisten keskuudesta! 
- Esitetyn idean pohjalta herääkin kysymys, että mistä kyseinen idea on peräisin?!
- Jopa Perustuslakia rikkovia laittomia toimia ei tule pyrkiä laillistamaan jollakin toisella lailla, vaikka se laittomiin toimiin 
sekaantuneista tahoista saattaisi tuntua hyvältä!

Toimeenpanon yksinkertaisuus
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   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista 
idea on panna toimeen?

  

Toimeenpano
n yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Erittäin vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen?

Jokseenkin
vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen?

Jokseenkin
helppoa

Kuinka
yksinkertaista

idea on
panna

toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Erittäin

helppoa

Miksi idea on mielestäsi vaikeaa panna toimeen? (Arvioit, että ideaa on jokseenkin vaikeaa panna toimeen, vaikeaa panna toimeen 
tai erittäin vaikeaa panna toimeen.)

Lainvastaisen lain ujuttaminen "ketunhäntä kainalossa" johonkin toiseen lakiin lienee vaikeaa.
Vastaavaa on jo aikaisemmin yritetty esittämällä (HE 306/2010 vp) "lakiuudistusputkeen", mutta sekin jo raukesi.

Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmukai

nen
Epäoikeudenm

ukainen

Jokseenkin
epäoikeudenmuka

inen

Ei
epäoikeudenmukaine

n tai
oikeudenmukainen

Jokseenkin
oikeudenmukainen Oikeudenmukainen

Erittäin
oikeudenmukainen

Kuinka 
oikeudenmukainen
idea on?

  

Oikeudenmuk
aisuus Kuinka

oikeudenmukainen
idea on? Erittäin

epäoikeudenmukai
nen

Kuinka
oikeudenmukai
nen idea on?

Epäoikeudenm
ukainen

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Jokseenkin

epäoikeudenmuka
inen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Ei
epäoikeudenmukaine

n tai
oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Jokseenkin
oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on?
Oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Erittäin
oikeudenmukainen

Miksi idea on mielestäsi epäoikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin epäoikeudenmukainen, 
epäoikeudenmukainen tai erittäin epäoikeudenmukainen.)

Lainvastaisena erittäin epäoikeudenmukainen.
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Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton
Kustannusteho

ton

Jokseenkin
kustannustehoto

n
Ei kustannustehokas

eikä kustannustehoton
Jokseenkin

kustannustehokas
Kustannusteho

kas
Erittäin

kustannustehokas

Kuinka 
kustannusteho
kas idea 
mielestäsi on?

  

Kustannustehokkuu
s Kuinka

kustannustehokas idea
mielestäsi on? Erittäin

kustannustehoton

Kuinka
kustannusteho

kas idea
mielestäsi on?
Kustannusteho

ton

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehoto

n

Kuinka
kustannustehokas idea

mielestäsi on? Ei
kustannustehokas eikä

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehokas

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?
Kustannusteho

kas

Kuinka
kustannustehokas idea
mielestäsi on? Erittäin

kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehoton? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehoton, kustannustehoton tai erittäin 
kustannustehoton.)

Erittäin kustannustehoton ja yhteiskunnan demokratian kannalta vahingollinen sekä länsimaista oikeuskäsitystä murentava jo jonkun 
esittämänä.
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Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 1:
 
Reittien sijainti tulisi päättää GPS:n avulla hankitun datan perusteella. 
 
Huomautus järjestäjiltä: Idean perustelu on, että datan avulla voidaan selvittää, missä liikennettä on jo. Siellä, missä on jo 
liikennettä, on tarvetta reiteille.

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea 
on?

  
Vaikuttavuus

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei vaikuttava
eikä

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin

vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea

on? Erittäin
vaikuttava

Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)

- Idea esityksestä on järjettömyydessään erittäin vaikuttava! 
- En muista, että myöskään tällaista ideaa olisi Joukkoistamis -prosessin aikana esitetty kansalaisten keskuudesta!  Idea lienee peräisin  
samalta suunnalta, jossa haluttiin lakiin pykälä, millä saataisiin laittomat reitit  laillistettua?!
- Huomautus järjestäjiltä idean perusteluksi on järjetön seuraavilla perusteilla: 
* Jos huomautuksessa mainitulla perusteella lakiin kirjoitettuna ryhdyttäisiin päättämään reittien tarve ja sijainti, niin se kannustasi 
järjestäytyneeseen ajamiseen laittomilla alueilla, eikä sellaiseen toimintaan kellään olisi mitään sanomista!
* Jos järjestäjien huomautuksessa mainitulla perusteella ratkaistaisiin lakiin kirjoitettuna reittien tarve, niin se vastaisi tilannetta 
esimerkiksi nopeusrajoituksista päättämistä uusilla perusteilla. Eli missä ajetaan eniten ylinopeuksilla, nopeusrajoitus määriteltäisiin 
uusiksi tiellä käytetyn suurimman nopeuden mukaan.
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Toimeenpanon yksinkertaisuus

   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista idea 
on panna toimeen?

  

Toimeenpano
n yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Erittäin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea on

panna toimeen? Erittäin
helppoa

Miksi idea on mielestäsi vaikeaa panna toimeen? (Arvioit, että ideaa on jokseenkin vaikeaa panna toimeen, vaikeaa panna toimeen 
tai erittäin vaikeaa panna toimeen.)
Toimeenpano järjellisenä on esityksen yksinkertaisuuden takia on erittäin vaikea.   

Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmuka

inen
Epäoikeudenmukain

en

Jokseenkin
epäoikeudenmukain

en

Ei
epäoikeudenmu

kainen tai
oikeudenmukain

en

Jokseenkin
oikeudenmukai

nen
Oikeudenmuka

inen
Erittäin

oikeudenmukainen

Kuinka 
oikeudenmukainen 
idea on?

  

Oikeudenmu
kaisuus Kuinka

oikeudenmukaine
n idea on? Erittäin
epäoikeudenmuka

inen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on?
Epäoikeudenmukain

en

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Jokseenkin
epäoikeudenmukain

en

Kuinka
oikeudenmukain
en idea on? Ei

epäoikeudenmu
kainen tai

oikeudenmukain
en

Kuinka
oikeudenmukai
nen idea on?
Jokseenkin

oikeudenmukai
nen

Kuinka
oikeudenmukai
nen idea on?

Oikeudenmuka
inen

Kuinka
oikeudenmukainen idea

on? Erittäin
oikeudenmukainen

Miksi idea on mielestäsi epäoikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin epäoikeudenmukainen, 
epäoikeudenmukainen tai erittäin epäoikeudenmukainen.)

- Lainvastaisena toimintana erittäin epäoikeudenmukainen.
- Vastaavaa lainvastaista ideointia tehtynä “ketunhäntä kainalossa” löytyi riittäväsi jo aikaisemmasta lakiuudistusesityksestä (HE 
306/2010 vp). Tällaista linjaa ei enää tulee sallia! 
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Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton Kustannustehoton
Jokseenkin

kustannustehoton

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Jokseenkin
kustannustehokas Kustannustehokas

Erittäin
kustannustehokas

Kuinka 
kustannustehoka
s idea mielestäsi 
on?

  

Kustannusteho
kkuus Kuinka

kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?
Kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Jokseenkin

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?
Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehoton? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehoton, kustannustehoton tai erittäin 
kustannustehoton.)
Lainvastaisena erittäin kustannustehoton sekä omaisuutta, ympäristöä ja yleistä oikeustajua vahingoittava idea!

Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 2:
 
Pienet tiet, joita ajetaan traktoreilla kesäisin, tulisi avata moottorikelkoille talvella.
Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava 
idea on?

  

Vaikuttav
uus Kuinka

vaikuttava idea
on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea on?

Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Jokseenkin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei vaikuttava
eikä

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea on?

Vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea

on? Erittäin
vaikuttava

Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)
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Mikäli näin toimittaisiin, niin kyseisen tien käyttömahdollisuus muuhun ajoneuvoliikenteeseen tuhoutuisi.
Syy: Moottorikelkkailun jäljiltä jäätyneen tien avaaminen lumisena aikana muulle liikenteelle sopivaksi on erittäin vaikeaa.

Toimeenpanon yksinkertaisuus

   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista 
idea on panna 
toimeen?

  

Toimeenpano
n yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Erittäin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea on

panna toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Erittäin

helppoa

Miksi idea on mielestäsi vaikeaa panna toimeen? (Arvioit, että ideaa on jokseenkin vaikeaa panna toimeen, vaikeaa panna toimeen 
tai erittäin vaikeaa panna toimeen.)

Erittäin vaikeaa, mikäli kyseistä tietä tarvitaan myös muuhun liikenteeseen.

Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmuka

inen
Epäoikeudenmu

kainen

Jokseenkin
epäoikeudenmukain

en

Ei
epäoikeudenmukaine

n tai
oikeudenmukainen

Jokseenkin
oikeudenmukain

en
Oikeudenm

ukainen
Erittäin

oikeudenmukainen

Kuinka 
oikeudenmukainen 
idea on?

  

Oikeudenmu
kaisuus Kuinka

oikeudenmukaine
n idea on? Erittäin
epäoikeudenmuka

inen

Kuinka
oikeudenmukain

en idea on?
Epäoikeudenmu

kainen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on?
Jokseenkin

epäoikeudenmukain
en

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Ei
epäoikeudenmukaine

n tai
oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukain

en idea on?
Jokseenkin

oikeudenmukain
en

Kuink
a

oikeudenm
ukainen
idea on?

Oikeudenm
ukainen

Kuinka
oikeudenmukainen idea

on? Erittäin
oikeudenmukainen

Miksi idea on mielestäsi epäoikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin epäoikeudenmukainen, 
epäoikeudenmukainen tai erittäin epäoikeudenmukainen.)
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Erittäin epäoikeudenmukainen tien normaalin muun käytön kannalta.

Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton
Kustannustehoto

n

Jokseenkin
kustannusteho

ton

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Jokseenkin
kustannusteho

kas
Kustannustehok

as
Erittäin

kustannustehokas

Kuinka kustannustehokas 
idea mielestäsi on?

  

Kustannusteh
okkuus Kuinka

kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehoka
s idea mielestäsi

on?
Kustannustehoto

n

Kuinka
kustannusteho

kas idea
mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannusteho

ton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Ei

kustannustehokas
eikä

kustannustehoton

Kuinka
kustannusteho

kas idea
mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannusteho

kas

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Kustannustehok
as

Kuinka
kustannustehokas idea
mielestäsi on? Erittäin

kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehoton? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehoton, kustannustehoton tai erittäin 
kustannustehoton.)

Erittäin kustannustehoton talvisin ylimääräisten tien kunnossapitokustannusten takia normaalille muulle liikenteelle käyttökelpoisena.

Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
1.6. Reittien sijaintien rajoitukset
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Idea numero 1:

Reiteille tulisi määrittää pakollinen minimietäisyys puutarhoista, taloista ja navetoista.

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea on?   
Vaikuttavuus

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei vaikuttava
eikä vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikuttava

Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)

Erittäin vaikuttava ja tärkeä.
- Idean lisäksi reitin sijainnille tulee olla maanomistajien sekä kolmansien osapuolten suostumus, jonka lisäksi reitistä ja sen käytöstä ei 
saa aiheutua haittaa alueen elinkeinoille ja luonnolle kauempanakaan.
- Vaikutusten arvioinneissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota etäisyyksiin luomuviljelystä ja pohjavesialueista. Kilometrin etäisyys 
saastuttavasta toiminnasta kyseisissä tapauksissa saattaisi tietyissä olosuhteissa olla jo liian lähellä.

Toimeenpanon yksinkertaisuus
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   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista 
idea on panna toimeen?

  

Toimeenpano
n yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Erittäin vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen?

Jokseenkin
vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea on

panna toimeen?
Erittäin helppoa

Miksi idea on mielestäsi helppoa panna toimeen? (Arvioit, että idea on jokseenkin helppo panna toimeen, helppo panna 
toimeen tai erittäin helppoa panna toimeen.)

Erittäin helppoa kun asia on myös laissa selvästi määritelty.

Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmukain

en
Epäoikeudenmukain

en

Jokseenkin
epäoikeuden

mukainen

Ei
epäoikeudenmuka

inen tai
oikeudenmukaine

n

Jokseenkin
oikeudenm

ukainen
Oikeudenmuka

inen
Erittäin

oikeudenmukainen

Kuinka 
oikeudenmukainen 
idea on?

  

Oikeudenmuka
isuus Kuinka

oikeudenmukainen
idea on? Erittäin

epäoikeudenmukain
en

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on?
Epäoikeudenmukain

en

Kuinka
oikeudenmu
kainen idea

on?
Jokseenkin

epäoikeuden
mukainen

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on? Ei
epäoikeudenmuka

inen tai
oikeudenmukaine

n

Kuink
a

oikeudenm
ukainen
idea on?

Jokseenkin
oikeudenm

ukainen

Kuinka
oikeudenmukai
nen idea on?

Oikeudenmuka
inen

Kuinka
oikeudenmukainen idea

on? Erittäin
oikeudenmukainen

Miksi idea on mielestäsi oikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin oikeudenmukainen, oikeudenmukainen tai erittäin
oikeudenmukainen.
Erittäin oikeudenmukainen suojelemaan yrityksiä ja elinkeinotoimintaa ulkopuolisten haitoilta.
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Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton Kustannustehoton
Jokseenkin

kustannustehoton

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Jokseenkin
kustannustehokas Kustannustehokas

Erittäin
kustannustehokas

Kuinka 
kustannustehokas 
idea mielestäsi 
on?

  

Kustannustehokkuu
s Kuinka

kustannustehokas idea
mielestäsi on? Erittäin

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on?

Kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Jokseenkin

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Ei

kustannustehokas
eikä

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Jokseenkin

kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?
Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Erittäin

kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehokas? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehokas, kustannustehokas tai erittäin 
kustannustehokas.

Erittäin kustannustehokas. Näin vältytään jo heti lain turvaamana moottorikelkkailusta tiedossa olevilta huomattavilta haitoilta ilman 
erillisiä oikeuskäsittelyjä ja niiden aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta.

Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 2:
Koskematonta luontoa ja erämaata ei tulisi käyttää maastoliikenteen tarpeisiin.

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava

Erittäin
vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea
on?

  
Vaikuttavuus

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea on?

Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei vaikuttava
eikä vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin

vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea

on? Erittäin
vaikuttava

Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)
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Koskemattoman luonnon motorisoituun pilaamiseen ei ainakaan lainsäädännöllisesti pidä tähdätä.

Toimeenpanon yksinkertaisuus

   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka 
yksinkertaista idea 
on panna toimeen?

  

Toimeenpano
n yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Erittäin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea on

panna toimeen? Erittäin
helppoa

Miksi idea on mielestäsi helppoa panna toimeen? (Arvioit, että idea on jokseenkin helppo panna toimeen, helppo panna toimeen tai 
erittäin helppoa panna toimeen.)
Toimenpiteenä  helppoa, kun sellaisilla alueilla koskevasta toiminnasta olisi jopa lakiin kirjattu pykälä.

Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin

epäoikeudenmukainen Epäoikeudenmukainen

Jokseenkin

epäoikeudenmukainen

Ei epäoikeudenmukainen tai

oikeudenmukainen Jokseenkin oikeudenmukainen Oikeudenmukainen Erittäin oikeudenmukainen

Kuinka oikeudenmukainen idea on?   

Oikeudenmuk

aisuus Kuinka

oikeudenmukainen

idea on? Erittäin

epäoikeudenmukainen

Kuinka oikeudenmukainen

idea on? Epäoikeudenmukainen

Kuinka

oikeudenmukainen idea on?

Jokseenkin

epäoikeudenmukainen

Kuinka

oikeudenmukainen idea on? Ei

epäoikeudenmukainen tai

oikeudenmukainen

Kuinka

oikeudenmukainen idea on?

Jokseenkin oikeudenmukainen

Kuinka oikeudenmukainen

idea on? Oikeudenmukainen

Kuinka oikeudenmukainen

idea on? Erittäin

oikeudenmukainen

Miksi idea on mielestäsi oikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin oikeudenmukainen, oikeudenmukainen tai erittäin
oikeudenmukainen.
Oikeudenmukainen luonnon ja erämaa-alueiden suojelemiseksi.
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Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton
Kustannusteho

ton

Jokseenkin
kustannustehoto

n

Ei
kustannusteho

kas eikä
kustannusteho

ton

Jokseenkin
kustannustehok

as Kustannustehokas
Erittäin

kustannustehokas

Kuinka kustannustehokas
idea mielestäsi on?

  

Kustannusteho
kkuus Kuinka

kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannusteho

kas idea
mielestäsi on?
Kustannusteho

ton

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehoto

n

Kuinka
kustannusteho

kas idea
mielestäsi on?

Ei
kustannusteho

kas eikä
kustannusteho

ton

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehok

as

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?
Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas idea
mielestäsi on? Erittäin

kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehokas? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehokas, kustannustehokas tai erittäin 
kustannustehokas.

Näin vältytään alueen saastuttamiselta, vahinkojen korjauskustannuksilta ja luontoarvojen menetyksiltä.

Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 3:

Reittien tulisi noudattaa kaupungin aluekaavoitusta eikä sekoittaa aluesuunnittelua.
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Vaikuttavuus
 

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea 
on?

  

Vaikuttavuus
    Kuinka

vaikuttava idea
on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei vaikuttava
eikä vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea on?

Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea

on? Erittäin
vaikuttava

Why do you think the idea is effective? (You rated the idea as either somewhat effective, effective or very effective)

Tulee muistaa, että: 
"Maastoliikennelain tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle 
virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle taikka yksityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa 
ja moottorikelkkailureitillä, sekä edistää liikenneturvallisuutta."
 
Maastoliikennelain tarkoituksen ja hengen mukaan Kaupunkialueilla ei ensinnäkään ole mitään tarvetta Maastoliikennelain salliman 
yleisen kulkuyhteyden luomiseksi moottorikelkoilla. Sellaista liikkumismuotoa ei epätaloudellisena ja saastuttavana tekijänä pidä lähteä 
myöskään suosimaan yhteiskunnan varoilla ja/tai lainsäädännöllisesti alueilla, joissa muilla kulkuvälineillä ja yhteyksillä tullaan 
toimeen  ilman että kaivattaisiin moottorikelkkoja kulkuyhteyksien toimimattomuuden takia.
 
Myöskin kaupunkialueiden ydinkeskustan ulkopuolella olevilla virkistys- ja luontomatkailualueilla moottorikelkkailu on osoittautunut 
merkittäväksi haitaksi muulle virkistyskäytölle. Esimerkiksi Nilsiän Tahkon alueelle aiemmin virkamiesten innokkaasti pakolla 
haalimat moottorikelkkareitit toimintoineen on nyttemmin päätetty häätää pois alueelta  moottorikelkkailusta osoittautuneiden 
huomattavien häiriötekijöiden ja haittojen takia.



Osa 2(2) s. 68(106)

Toimeenpanon yksinkertaisuus

   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista 
idea on panna toimeen?

  

Toimeenpano
n yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Erittäin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea on

panna toimeen? Erittäin
helppoa

Why do you think the idea is easy to implement? (You rated the idea as either very easy, easy or somewhat easy to implement.)

Erittäin helppoa, kun kaupunkialueille ei pyritä kaavoittamaan ja väkisin rakentamaan mottorikelkkareittejä esimerkiksi joidenkin 
virkamiestahojen päähänpinttymän perusteella.

Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmukain

en
Epäoikeudenmuka

inen

Jokseenkin
epäoikeudenmukain

en

Ei
epäoikeudenmu

kainen tai
oikeudenmukain

en

Jokseenkin
oikeudenmukaine

n
Oikeudenmu

kainen
Erittäin

oikeudenmukainen

Kuinka 
oikeudenmukainen ide
a on?

  

Oikeudenmuka
isuus Kuinka

oikeudenmukainen
idea on? Erittäin

epäoikeudenmukain
en

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Epäoikeudenmuka

inen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Jokseenkin
epäoikeudenmukain

en

Kuinka
oikeudenmukain
en idea on? Ei

epäoikeudenmu
kainen tai

oikeudenmukain
en

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Jokseenkin

oikeudenmukaine
n

Kuinka
oikeudenmu
kainen idea

on?
Oikeudenmu

kainen

Kuinka
oikeudenmukainen idea

on? Erittäin
oikeudenmukainen
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Miksi idea on mielestäsi oikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin oikeudenmukainen, oikeudenmukainen tai erittäin
oikeudenmukainen.

Oikeudenmukainen, kun voidaan pitää huoli, ettei kaupunkialueiden kaavoitukseen pyritä ujuttamaan väkisin moottorikelkkareittejä 
joidenkin virkamiestahojen päähänpinttymänä demokratian vastaisesti harvojen edun tavoittelemiseksi vieläpä yleisen edun nimissä! 
Sellainen vahinko on esimerkiksi  Kiuruvedellä päässyt tapahtumaan varoittavana esimerkkinä.

Kustannustehokkuus

   

Erittäin
kustannustehot

on
Kustannusteho

ton

Jokseenkin
kustannusteh

oton

Ei
kustannustehoka

s eikä
kustannustehoto

n

Jokseenkin
kustannustehoka

s
Kustannustehoka

s
Erittäin

kustannustehokas

Kuinka kustannustehokas 
idea mielestäsi on?

  

Kustannust
ehokkuus

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehot

on

Kuinka
kustannusteho

kas idea
mielestäsi on?
Kustannusteho

ton

Kuinka
kustannusteh

okas idea
mielestäsi

on?
Jokseenkin

kustannusteh
oton

Kuinka
kustannustehoka
s idea mielestäsi

on? Ei
kustannustehoka

s eikä
kustannustehoto

n

Kuinka
kustannustehoka
s idea mielestäsi
on? Jokseenkin

kustannustehoka
s

Kuinka
kustannustehoka
s idea mielestäsi

on?
Kustannustehoka

s

Kuinka
kustannustehokas idea
mielestäsi on? Erittäin

kustannustehokas

Why do you think the idea is cost-efficient? (You rated the idea as either somewhat cost-efficient, cost-efficient or very cost-
efficient).

Kustannustehokas, kun moottorikelkkailua reitteineen ei pyritä alunperinkään kaavoittamaan/rakentamaan yleisesti  tarpeettomana ja 
häiritsevänä kaupunkialueille.
Moottorikelkkailu esimerkiksi Nilsiän Tahkolla turistien "luontomatkailu" -houkuttimena on osoittautunut erittäinkin 
epätaloudelliseksi ja kannattamattomaksi sekä muuta alueen yritys- ja virkistyskäyttöä häiritseväksi ja haittaavaksi tekijäksi. 

Moottorikelkkailu onkin nyt v. 2013 päätetty häätää alueelta pois, vaikka vielä v. 2012 paikallinen virkamiestaho pyrki väkisin 
edistämään moottorikelkkailua reitteineen alueelle ja markkinoimaan turisteille pärinämatkailua voimakkaasti ”luontomatkailun” 
nimissä!  >>  Investointeja pärinään ja öljynkatkuun: 
 http://www.savonsanomat.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/investointeja-parinaan-ja-oljynkatkuun/1221206

http://www.savonsanomat.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/investointeja-parinaan-ja-oljynkatkuun/1221206
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Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 4:

Maanviljelyn ja maatalouden tarpeita varten tulisi perustaa kiellettyjä alueita. Kielletty alue viittaa alueeseen, jolla maastoliikenne 
olisi ehdottomasti täysin kiellettyä.
 

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton

Ei vaikuttava
eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea on?   

Vaikuttavu
us Kuinka

vaikuttava idea
on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Jokseenkin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei
vaikuttava eikä
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikuttava

Toimeenpanon yksinkertaisuus

   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista idea 
on panna toimeen?

  

Toimeenpano
n yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Erittäin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Erittäin helppoa

Miksi idea on mielestäsi helppoa panna toimeen? (Arvioit, että idea on jokseenkin helppo panna toimeen, helppo panna toimeen tai 
erittäin helppoa panna toimeen.)
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Järkeenkäypänä erittäin helppoa turvaamaan vielä erikseen lailla jo oleva yritystoiminta ja rajoittamaan moottorikelkkailua itselleen 
havittelevien virkamiesten mielivallalta.
 
Moottorikelkkailua on järjenvastaisesti pyritty esimerkiksi Ely-keskuksen virkamiesten voimin markkinoimaan jo olevien maa-, metsä- 
ja karjataloustoiminnan sekä luomuviljelyn korvikkeeksi väkisin.
 
Ely-keskus on selittänyt  pakkotoimiaan moottorikelkkailun tuputtamiseksi maanviljelijöille muun muassa argumentilla: "Samalla 
voidaan kehittää kyseiseen harrastukseen liittyvää yritystoimintaa", vaikka kyseiset yrittäjät eivät ole olleet millään tavalla olleet 
kiinnostuneita muuttamaan nykyistä yritystoimintaansa moottorikelkkailuun suuntautuvaksi tai korvikkeeksi !

Oikeudenmukaisuus

   
Erittäin

epäoikeudenmukainen
Epäoikeudenm

ukainen

Jokseenkin
epäoikeudenmukai

nen

Ei
epäoikeudenmukainen
tai oikeudenmukainen

Jokseenkin
oikeudenmukainen

Oikeuden
mukaine

n
Erittäin

oikeudenmukainen

Kuinka oikeudenmukainen 
idea on?

  

Oikeudenmukaisu
us Kuinka

oikeudenmukainen idea
on? Erittäin

epäoikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukai

nen idea on?
Epäoikeudenm

ukainen

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Jokseenkin

epäoikeudenmukai
nen

Kuinka
oikeudenmukainen idea

on? Ei
epäoikeudenmukainen
tai oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukainen
idea on? Jokseenkin
oikeudenmukainen

Kui
nka

oikeuden
mukaine

n idea
on?

Oikeuden
mukaine

n

Kuinka
oikeudenmukainen idea

on? Erittäin
oikeudenmukainen

Miksi idea on mielestäsi oikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin oikeudenmukainen, oikeudenmukainen tai erittäin
oikeudenmukainen.

Järkeenkäypänä erittäin oikeudenmukainen.
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Kustannustehokkuus

   

Erittäin
kustannustehot

on
Kustannuste

hoton

Jokseenkin
kustannustehoto

n

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Jokseenkin
kustannustehokas Kustannustehokas

Erittäin
kustannustehokas

Kuinka 
kustannustehokas idea 
mielestäsi on?

  

Kustannus
tehokkuus

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehot

on

Kuinka
kustannusteh

okas idea
mielestäsi

on?
Kustannuste

hoton

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehoto

n

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?
Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas idea
mielestäsi on? Erittäin

kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehokas? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehokas, kustannustehokas tai erittäin 
kustannustehokas.

Erittäin kustannustehokas. 
Samalla säästytään kauaskantoisena yleisesti tarpeettomien moottorikelkkareittien rakentamiselta yleiseksi haitaksi.
Tällä lakipykälällä toimenpiteineen vältytään myös alueilla jo olevien maa- ja metsätalouteen liittyvien yritystoimintojen tuhoaminen 
sen sijaan että moottorikelkkareittien väkisin rakentamiseen saataisiin palkattua määräaikaisesti muutama "projektiosaaja"  
havittelemalla EU-rahoja.
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Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 5:
 
Reittiä suunniteltaessa maanomistajia tulisi rohkaista osoittamaan sellaiset alueet heidän omistamillaan mailla, joita he eivät halua 
käytettävän maastoliikenteeseen.

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava 
idea on?

  
Vaikuttavuus

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei vaikuttava
eikä

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin

vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea

on? Erittäin
vaikuttava

Miksi idea ei mielestäsi ole vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikutukseton, vaikutukseton tai erittäin vaikutukseton)

Erittäin vaikutukseton
- Kyseisen idean kirjoittaminen lakiin  olisi yleistä oikeustajua rikkovana erittäin vaikuttava.
- En myöskään muista, että tällaista ideaa olisi Joukoistamis-prosessin aikana esitetty kansalaisten keskuudesta!  Esitetyn idean pohjalta
herääkin kysymys, että mistä kyseinen "ketunhäntä kainalossa" -idea on peräisin?!
- Jotta idea olisi yleistä käsitystä vastaava Perustuslain mukaisesta omaisuuden suojasta, tulisi idea täydentää sellaiseksi, että ennen kuin
suunnittelua edes aloitetaan tulee maanomistajia rohkaista ajattelemaan tarkasti, että haluaisivatko he tai eivätkö he halua 
maastoliikennettä omistamilleen maille.
Myös tässä ideassa pyritään edelleenkin ujuttamaan lakiin porsaanreikiä "ketunhäntä kainalossa" kuten rauenneessakin esityksessä 
(HE 306/2010 vp) oli !



Osa 2(2) s. 74(106)

Toimeenpanon yksinkertaisuus

   
Erittäin
vaikeaa Vaikeaa

Jokseenkin
vaikeaa

Ei vaikeaa eikä
helppoa

Jokseenkin
helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista idea on 
panna toimeen?

  

Toimeenp
anon

yksinkertaisuus
Kuinka

yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Erittäin
vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista

idea on
panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista

idea on
panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista

idea on
panna

toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea on

panna toimeen? Erittäin
helppoa

Miksi idea on mielestäsi vaikeaa panna toimeen? (Arvioit, että ideaa on jokseenkin vaikeaa panna toimeen, vaikeaa panna toimeen 
tai erittäin vaikeaa panna toimeen.)

Erittäin vaikeaa ideassa esitetyllä tavalla, mutta joidenkin tahojen mielestä idea saattaisi olla mainio "porsaanreikä" lakiin 
maanomistajien harhauttamispyrkimyksiä varten.

Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmukain

en
Epäoikeudenmuka

inen

Jokseenkin
epäoikeudenmuka

inen

Ei
epäoikeudenmu

kainen tai
oikeudenmukain

en

Jokseenkin
oikeudenmukaine

n
Oikeudenmu

kainen

Erittäin
oikeudenmukaine

n

Kuinka oikeudenmukainen 
idea on?

  

Oikeudenmuka
isuus Kuinka

oikeudenmukainen
idea on? Erittäin

epäoikeudenmukain
en

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Epäoikeudenmuka

inen

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Jokseenkin

epäoikeudenmuka
inen

Kuinka
oikeudenmukain
en idea on? Ei

epäoikeudenmu
kainen tai

oikeudenmukain
en

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Jokseenkin

oikeudenmukaine
n

Kuinka
oikeudenmuk

ainen idea
on?

Oikeudenmu
kainen

Kuinka
oikeudenmukaine
n idea on? Erittäin
oikeudenmukaine

n

Miksi idea on mielestäsi epäoikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin epäoikeudenmukainen, 
epäoikeudenmukainen tai erittäin epäoikeudenmukainen.)



Osa 2(2) s. 75(106)

Erittäin epäoikeudenmukainen ideassa esitetyllä tavalla. 
Idean mukaisella lain tulkinnalla maanomistajalle annettaisiin tieto pakkorakentamisen oikeutuksesta; eli “sinne se moottorikelkkareitti
joka tapauksessa tulee jupisette mitä jupisette ja piste", mikäli maanomistaja itse ei halua osoittaa reitille hänelle paremmin 
sopivaa paikkaa muualla (Huom! Mutta vain OMALLA maalla), niin reitti tehdään reittisuunnittelijan näkemyksen pohjalta.
Tällaista periaatetta on muun muassa Koillis-Savon alueella pyritty toteuttamaan röyhkeästi Ely-keskuksen virkamiesten voimin.
Tällainen Maastoliikennelain vastainen tulkintamahdollisuus moottorikelkkareittien rakentamiseksi “porsaanreikänä” tulee tukkia 
lakiuudistuksessa.

Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton
Kustannustehoto

n

Jokseenkin
kustannusteho

ton

Ei
kustannusteho

kas eikä
kustannusteho

ton

Jokseenkin
kustannusteh

okas
Kustannusteho

kas
Erittäin

kustannustehokas

Kuinka kustannustehokas 
idea mielestäsi on?

  

Kustannuste
hokkuus Kuinka
kustannustehoka
s idea mielestäsi

on? Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Kustannustehoto
n

Kuinka
kustannusteho

kas idea
mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannusteho

ton

Kuinka
kustannusteho

kas idea
mielestäsi on?

Ei
kustannusteho

kas eikä
kustannusteho

ton

Kuinka
kustannusteh

okas idea
mielestäsi

on?
Jokseenkin

kustannusteh
okas

Kuinka
kustannusteho

kas idea
mielestäsi on?
Kustannusteho

kas

Kuinka
kustannustehokas idea
mielestäsi on? Erittäin

kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehoton? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehoton, kustannustehoton tai erittäin 
kustannustehoton.)
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Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton Kustannustehoton

Jokseenkin
kustannustehoto

n

Ei
kustannusteho

kas eikä
kustannusteho

ton

Jokseenkin
kustannusteh

okas Kustannustehokas
Erittäin

kustannustehokas

Kuinka kustannustehokas 
idea mielestäsi on?

  

Kustannuste
hokkuus Kuinka
kustannustehoka
s idea mielestäsi

on? Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on?

Kustannustehoton

Kuinka
kustannustehoka
s idea mielestäsi
on? Jokseenkin
kustannustehoto

n

Kuinka
kustannusteho

kas idea
mielestäsi on?

Ei
kustannusteho

kas eikä
kustannusteho

ton

Kuinka
kustannusteh

okas idea
mielestäsi

on?
Jokseenkin

kustannusteh
okas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?
Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas idea
mielestäsi on? Erittäin

kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehoton? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehoton, kustannustehoton tai erittäin 
kustannustehoton.)

Kokonaisuuden kannalta Erittäin kustannustehoton. 
Mutta jokseenkin kustannustehokas pelkästään reitin rakentamisen osalta, jos reitin puuhamiehet pystyisivät hämäämään 
maanomistajia Perustuslain vastaisesti ideassa esitetyllä tavalla ja mikäli EI otettaisi huomioon rakennettavasta reitistä aiheutuvia 
muita yksityisiä ja yhteiskunnallisia menetyksiä. Jos muut haitat ja menetykset otettaisiin huomioon, niin idea silloin erittäin 
kustannustehoton.
Jos vastaavasti EI pystyttäisi alistamaan maanomistajaa Perustuslain vastaisilla toimilla ja reitin puuhamiehet jatkaisivat 
silti pakkorakentamislinjaansa, niin idea olisi myöskin silloin erittäin kustannustehoton oikeusseuraamuksineen ja lisäkustannuksineen. 
Vastaavasti kun reitti jäisi lopulta rakentamatta, vältyttäisiin reitistä aiheutuvilta haitallisilta tekijöiltä, mikä olisi kestävänä kehityksen 
kustannustehokas.
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Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 6:
 
Reittiä suunniteltaessa maanomistajat tulisi voida ilmaista, mitä alueita he eivät halua käytettävän maastoliikenteeseen.
Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea on?   
Vaikuttavuus

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei vaikuttava
eikä vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea on?
Erittäin vaikuttava

Miksi idea ei mielestäsi ole vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikutukseton, vaikutukseton tai erittäin vaikutukseton)

Jotta idea olisi vaikuttava ja vastaisi yleistä käsitystä Perustuslain turvaamasta omaisuuden suojasta, tulisi idea täydentää sellaiseksi, 
että ennen kuin suunnittelua edes aloitetaan tulee maanomistajan voida ilmaista, että haluaisivatko he tai eivätkö he halua 
maastoliikennettä omistamilleen mailleen ollenkaan.
Myös tämä idea sellaisenaan kuuluu  "ketunhäntä kainalossa" sarjaan, kuten Idea numero 5: 

Toimeenpanon yksinkertaisuus
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   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa

eikä helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista idea on 
panna toimeen?

  

Toimeenpa
non

yksinkertaisuus
Kuinka

yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Erittäin vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista

idea on
panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista

idea on
panna

toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea on

panna toimeen? Erittäin
helppoa

Miksi idea on mielestäsi vaikeaa panna toimeen? (Arvioit, että ideaa on jokseenkin vaikeaa panna 
toimeen, vaikeaa panna toimeen tai erittäin vaikeaa panna toimeen.)

Erittäin vaikeaa ideassa esitetyllä tavalla, mutta joidenkin tahojen mielestä idea saattaisi olla hyvä "porsaanreikä" lakiin 
maanomistajien harhauttamispyrkimyksiin.

Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmukaine

n
Epäoikeudenmu

kainen
Jokseenkin

epäoikeudenmukainen

Ei
epäoikeudenmu

kainen tai
oikeudenmukain

en

Jokseenkin
oikeudenmukaine

n
Oikeudenmu

kainen
Erittäin

oikeudenmukainen

Kuinka 
oikeudenmukainen 
idea on?

  

Oikeudenmuka
isuus Kuinka

oikeudenmukainen
idea on? Erittäin

epäoikeudenmukai
nen

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Epäoikeudenmuka

inen

Kuinka
oikeudenmukai

nen idea on?
Jokseenkin

epäoikeudenm
ukainen

Kuinka
oikeudenmukain

en idea on? Ei
epäoikeudenmuk

ainen tai
oikeudenmukain

en

Kuinka
oikeudenmukainen idea

on? Jokseenkin
oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmuk

ainen idea
on?

Oikeudenmuk
ainen

Kuinka
oikeudenmukai

nen idea on?
Erittäin

oikeudenmukai
nen

Miksi idea on mielestäsi epäoikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin epäoikeudenmukainen, 
epäoikeudenmukainen tai erittäin epäoikeudenmukainen.)
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Erittäin epäoikeudenmukainen ideassa esitetyllä tavalla. 
Idean mukaisella lain tulkinnalla maanomistajalle annettaisiin tieto oikeutuksesta pakkorakentamisen oikeutuksesta johonkin paikkaan 
kysellä maa-alueelle "jupisette mitä jupisette ja piste", mikäli ette itse osaa jättää reitille riittäväsi sopivia alueita ( Huom! Mutta vain 
OMALLA maallanne), niin reitti tehdään reittisuunnittelijan näkemyksen pohjalta.

Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton Kustannustehoton
Jokseenkin

kustannustehoton

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Jokseenkin
kustannustehokas Kustannustehokas

Erittäin
kustannustehokas

Kuinka 
kustannustehokas idea 
mielestäsi on?

  

Kustannuste
hokkuus Kuinka

kustannustehokas
idea mielestäsi

on? Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on?

Kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Ei kustannustehokas
eikä

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Jokseenkin

kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on?

Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehoton? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehoton, kustannustehoton tai erittäin 
kustannustehoton.)

Idea olisi kokonaisuuden kannalta "Erittäin kustannustehoton". 
 
Mutta “Jokseenkin kustannustehokas” pelkästään reitin rakentamisen osalta, jos reitin puuhamiehet pystyisivät hämäämään 
maanomistajia Perustuslain vastaisesti ideassa esitetyllä tavalla ja mikäli EI otettaisi huomioon rakennettavasta reitistä aiheutuvia 
muita yksityisiä ja yhteiskunnallisia menetyksiä. Jos muut haitat ja menetykset otettaisiin huomioon, niin idea silloin “Erittäin 
kustannustehoton”.
 
Jos vastaavasti EI pystyttäisi alistamaan maanomistajaa Perustuslain vastaisilla toimilla ja reitin puuhamiehet jatkaisivat silti 
pakkorakentamislinjaansa, niin idea olisi myöskin silloin erittäin kustannustehoton oikeusseuraamuksineen ja lisäkustannuksineen. 
 



Osa 2(2) s. 80(106)

Vastaavasti kun reitti jäisi lopulta rakentamatta, vältyttäisiin reitistä aiheutuvilta haitallisilta tekijöiltä, mikä olisi kestävänä kehityksen 
“Kustannustehokas”.

Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 7:
 
Jos reittiä tai uraa suunniteltaessa löytyy tarpeeksi suuri määrä suojeltuja luontokohteita, tulisi alueelle perustaa yksityinen 
luonnonsuojelualue.
 

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea on?   
Vaikuttavuus

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea on? Ei

vaikuttava eikä
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea on?
Erittäin vaikuttava

Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)

Erittäin vaikuttava ja idea!
 
Tuskin asiat kuitenkaan tulisivat yllätyksenä, jos alunperin lähdettäisiin etenemään asiassa oikeassa järjestyksessä ennen kuin 
moottorikelkkareittejä ylipäätään lähdetään suunnittelemaan ja junttaamaan"  kyseisille alueille. 
 
Tähän saakka esimerkiksi Ely-keskukset ovat lähteneet suunnittelemaan ja rakentamaan reittejä muun muassa  seuraavanlaisilla 
periaatteilla:
-  "Ely-keskuksen tiedossa ei ole sellaisia luontoarvoja, etteikö moottorikelkkareittiä alueelle voitaisi rakentaa" ja edelleen että
-  "Ely-keskuksen tiedossa ei huomattavaa haittaa maanomistajalle, tai jos onkin niin moottorikelkkareitin rakentamisesta ei aiheudu 
maanomistajalle haittaa joka olisi kohtuuton"
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Asia tuominen esille on vaatinut voimakasta kansalaisaktiivisuutta, jotta asia on mennyt Ely-keskuksen virkamiehille perille - jos 
sittenkään. 
Esimerkiksi Ely-keskukset ovat selittäneet, että Ely-keskus ei rakenna moottorikelkkareittejä pohjavesialueille, eikä Ely-keskuksen 
tiedossa ole suunnitelman mukaisella reitillä pohjavesialueita. Kun sitten kuitenkin tulee esille, että pohjavesialueita on, niin 
suunnitelmista vastaavat virkamiehet ovat ratkaisseet asian muun muassa seuraavasti: "Moottorikelkkailijoita varten asetetaan reitille 
pohjavesialueista varoittava liikennemerkki."

Toimeenpanon yksinkertaisuus

   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista idea on 
panna toimeen?

  

Toimeenpa
non

yksinkertaisuus
Kuinka

yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Erittäin vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista

idea on
panna

toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea on

panna toimeen? Erittäin
helppoa

Miksi idea on mielestäsi helppoa panna toimeen? (Arvioit, että idea on jokseenkin helppo panna toimeen, helppo panna toimeen tai 
erittäin helppoa panna toimeen.)

Jokseenkin helppoa, mikäli kansalaisia kuullaan ja kuultu  myös ymmärretään.
Tähänastisten kokemusten perusteella asia ymmärtäminen virkamiestasolla ei ole ollut helppoa.
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Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmukaine

n
Epäoikeudenmukain

en

Jokseenkin
epäoikeudenmuka

inen

Ei
epäoikeuden
mukainen tai
oikeudenmuk

ainen

Jokseenkin
oikeudenmukaine

n
Oikeudenmukain

en

Erittäin
oikeudenmukaine

n

Kuinka 
oikeudenmukainen
idea on?

  

Oikeudenmukai
suus Kuinka

oikeudenmukainen
idea on? Erittäin

epäoikeudenmukaine
n

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on?
Epäoikeudenmukain

en

Kuinka
oikeudenmukainen idea

on? Jokseenkin
epäoikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmuk

ainen idea
on? Ei

epäoikeuden
mukainen tai
oikeudenmuk

ainen

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Jokseenkin

oikeudenmukaine
n

Kuinka
oikeudenmukain

en idea on?
Oikeudenmukain

en

Kuinka
oikeudenmuk

ainen idea
on? Erittäin

oikeudenmuk
ainen

Miksi idea on mielestäsi oikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin oikeudenmukainen, oikeudenmukainen tai erittäin
oikeudenmukainen.

Erittäin oikeudenmukainen, mikäli asian eteneminen myös käytännössä toteutuu.

Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton
Kustannustehoto

n

Jokseenkin
kustannustehoto

n

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Jokseenkin
kustannustehoka

s
Kustannusteho

kas
Erittäin

kustannustehokas

Kuinka kustannustehokas
idea mielestäsi on?

  

Kustannuste
hokkuus Kuinka
kustannustehoka
s idea mielestäsi

on? Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Kustannustehoto
n

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehoto

n

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Ei

kustannustehokas
eikä

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehoka
s idea mielestäsi
on? Jokseenkin

kustannustehoka
s

Kuinka
kustannusteho

kas idea
mielestäsi on?
Kustannusteho

kas

Kuinka
kustannustehokas idea
mielestäsi on? Erittäin

kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehokas? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehokas, kustannustehokas tai erittäin 
kustannustehokas.
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Kustannustehokas, mikäli asian eteenpäin vieminen ei vaadi kohtuuttomia henkisiä/taloudellisia resursseja.

Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
1.7. Erilaiset säännöt reittien maantieteelliseen sijaintiin perustuen. Pitäisikö Lapissa, Suomen pohjoisimmassa osassa, 
olla erilaiset säännöt (käytännössä tämä tarkoittaisi vähemmän sääntelyä/enemmän oikeuksia moottorikelkkojen ja 
mönkijöiden käytössä) kuin muualla maassa? 
Idea numero 1:
 
Lapissa, Suomen pohjoisimmassa osassa, tulisi olla enemmän vapaan kelkkailun alueita kuin muualla maassa, koska siellä on niin 
paljon erämaata.
 
Huomautus järjestäjiltä: Lappi sijaitsee Suomen pohjoisimmassa osassa, suurimmaksi osaksi arktisen napapiirin pohjoispuolella. 
Asutus on harvaa ja alueella on paljon erämaata ja luontoa, jota ei löydy muualta maasta.
 
 
Joukkoistamisalustalla yleinen argumentti oli, että Lapissa maastoajoneuvojen käyttö liittyy enemmänkin tarpeeseen siirtyä paikasta
toiseen alueen huonosta liikenneverkostosta ja pitkistä etäisyyksistä johtuen kuin maastoliikenteen virkistyskäyttöön.

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea
on?

  
Vaikuttavuus

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei vaikuttava
eikä vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikuttava

Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)

Vaikuttava, edellyttäen että asia koskee paikallisen väestön luvanvaraista liikkumista kyseisillä alueilla  muun muassa poronhoidon 
tarpeita ajatellen. 
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Tässä asiassa tulee painottaa, että muu kuin työ-, pelastus- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu vapaa ajaminen moottorikelkoilla ja 
muilla moottoriajoneuvoilla erämaa-alueilla olisi  pääosin kielletty.
Erämaa-alueille ei pidä lähteä haalimaan esimerkiksi villiä hupikelkkailua tai muuta moottoriajoneuvotoimintaa. Poikkeuksena 
esimerkiksi Metsähallitus  voisi erikseen myöntää  kannattavilla perusteilla hinnoiteltuja lupia erikseen määritellyille kevyille välineille.  
Myönnettyihin lupiin sisältyy kuitenkin muun muassa etsintä- ja pelastuspalveluriskien kattamiseen tarvittava toimintavalmius ja muut 
resurssit.
Toiminnasta ei myöskään saa aiheutua vähäistä suurempaa haittaa luonnolle ja ja muulle ympäristölle.
Nykyisin markkinoille on lisäksi ilmaantunut yhä järeämpiä mönkijöitä ja Off-Road kalustoa (jopa panssarivaunuja), joilla voidaan 
helposti tuhota hupitarkoituksessa laajojakin erämaa-alueita. Tällaisen kaluston tuominen erämaa-alueille tulee olla ehdottomasti 
kielletty!
 
Lisäksi Joukkoistamissivustolla esimerkiksi nimimerkki ”Heinäkenkä” lausui näkemyksenään että liikkuminen paikasta toiseen Lapissa
ei vaadi moottorikelkkoja. Asutus ja palvelut sijaitsevat yleisten teiden varrella.

Toimeenpanon yksinkertaisuus

   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa Jokseenkin helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista idea 
on panna toimeen?

  

Toimeenpanon
yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Erittäin vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?
Jokseenkin helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Erittäin helppoa

Miksi idea on mielestäsi helppoa panna toimeen? (Arvioit, että idea on jokseenkin helppo panna toimeen, helppo panna toimeen tai 
erittäin helppoa panna toimeen.)

Jokseenkin helppoa. Vapaata toimintaa harjoittavilla tulee tulee olla asianmukaiset luvat kunnossa.
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Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmukaine

n
Epäoikeudenmukaine

n

Jokseenkin
epäoikeudenmukaine

n

Ei
epäoikeudenmukaine

n tai
oikeudenmukainen

Jokseenkin
oikeudenm

ukainen
Oikeudenmu

kainen

Erittäin
oikeudenmukaine

n

Kuinka 
oikeudenmukainen idea
on?

  

Oikeudenmukai
suus Kuinka

oikeudenmukainen
idea on? Erittäin

epäoikeudenmukaine
n

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on?
Epäoikeudenmukaine

n

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Jokseenkin
epäoikeudenmukaine

n

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Ei
epäoikeudenmukaine

n tai
oikeudenmukainen

Kuink
a

oikeudenm
ukainen
idea on?

Jokseenkin
oikeudenm

ukainen

Kuinka
oikeudenmu
kainen idea

on?
Oikeudenmu

kainen

Kuinka
oikeudenmukaine
n idea on? Erittäin
oikeudenmukaine

n

Miksi idea on mielestäsi oikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin oikeudenmukainen, oikeudenmukainen tai erittäin
oikeudenmukainen.

Oikeudenmukainen edellä mainituin täydennyksin.

Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton Kustannustehoton
Jokseenkin

kustannustehoton

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Jokseenkin
kustannustehokas Kustannustehokas

Erittäin
kustannustehokas

Kuinka 
kustannustehoka
s idea mielestäsi 
on?

  

Kustannusteh
okkuus Kuinka

kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on?

Kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Jokseenkin

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Ei

kustannustehokas
eikä

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Jokseenkin

kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on?

Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Erittäin

kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehokas? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehokas, kustannustehokas tai erittäin 
kustannustehokas.
Kustannustehokas edellä mainituin täydennyksin.
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Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 2:
 
Maastoautoilla ja mönkijöillä tulisi saada ajaa kalastusjärville pohjoisilla, harvaan asutuilla alueilla. Muutoin kalastus on mahdotonta.
 
 Huomautus järjestäjiltä: Nykyisessä maastoliikennelaissa neljäs pykälä, kohta neljä sanoo, että moottoriajoneuvolla ajaminen 
maastossa ei ole sallittua ilman maanomistajan lupaa, mutta poikkeuksena on muun muassa kalastuksen vaatima, siitä 
merkityksellisen osan toimeentulostaan saavan henkilön kulkeminen moottorikelkalla lumipeitteen aikana. Muita poikkeuksia ovat 
muun muassa tullin, poliisin ja rajavartiolaitoksen virkatehtävien hoitaminen, sairaankuljetus, poronhoidon vaatima maastoliikenne 
sekä vaikeiden tieolojen ja vakinaisen asunnon aiheuttama välttämätön kulkeminen.

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton

Ei vaikuttava
eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea on?   
Vaikuttavuus

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei
vaikuttava eikä
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikuttava

Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)

Nykyinen laki sellaisenaan on hyvä.

Toimeenpanon yksinkertaisuus
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   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa

eikä helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista 
idea on panna 
toimeen?

  

Toimeenpanon
yksinkertaisuus

Kuinka yksinkertaista
idea on panna

toimeen? Erittäin
vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea on

panna toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Erittäin helppoa

Miksi idea on mielestäsi helppoa panna toimeen? (Arvioit, että idea on jokseenkin helppo panna toimeen, helppo panna toimeen tai 
erittäin helppoa panna toimeen.)

Helppoa, nykyinen laki sellaisenaan on hyvä, ei vaadi muutoksia.

Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmukai

nen
Epäoikeudenmu

kainen

Jokseenkin
epäoikeudenmuka

inen

Ei
epäoikeudenmukain

en tai
oikeudenmukainen

Jokseenkin
oikeudenmukai

nen
Oikeudenmukain

en
Erittäin

oikeudenmukainen

Kuinka 
oikeudenmukainen idea
on?

  

Oikeudenmuk
aisuus Kuinka

oikeudenmukainen
idea on? Erittäin

epäoikeudenmukai
nen

Kuinka
oikeudenmukain

en idea on?
Epäoikeudenmu

kainen

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Jokseenkin

epäoikeudenmuka
inen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Ei
epäoikeudenmukain

en tai
oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukai
nen idea on?
Jokseenkin

oikeudenmukai
nen

Kuinka
oikeudenmukain

en idea on?
Oikeudenmukain

en

Kuinka
oikeudenmukainen idea

on? Erittäin
oikeudenmukainen

Miksi idea on mielestäsi oikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin oikeudenmukainen, oikeudenmukainen tai erittäin
oikeudenmukainen.

Oikeudenmukainen, nykyinen laki sellaisenaan on hyvä, ei vaadi muutoksia.
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Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton Kustannustehoton
Jokseenkin

kustannustehoton

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Jokseenkin
kustannustehokas Kustannustehokas

Erittäin
kustannustehokas

Kuinka 
kustannustehoka
s idea mielestäsi 
on?

  

Kustannusteho
kkuus Kuinka

kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?
Kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Jokseenkin

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?
Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehokas? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehokas, kustannustehokas tai erittäin 
kustannustehokas.

Kustannustehokas,  nykyinen laki sellaisenaan on hyvä, ei vaadi muutoksia.

Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 1:
 
 
Ruotsin maastoliikenteen malli tulisi ottaa käyttöön ainakin Lapissa.
 
Huomautus järjestäjiltä: Ruotsissa on periaatteessa sallittua ajaa lumen peittämillä alueilla  reittien ulkopuolisessakin maastossa ja 
ilman maanomistajan lupaa. Poikkeuksia ja rajoituksia kuitenkin on.
 
Yleisenä sääntönä on, että kelkoilla saa ainoastaan ajaa lumen peittämällä maaperällä eikä maaperää tai kasvustoa ei saa 
vahingoittaa. Ruotsissa on kiellettyä ajaa metsissä ja maanviljelysmailla, ellei ole selvää, että tämä voi tapahtua aiheuttamatta 
vahinkoa metsälle tai maalle. Yleisesti on kiellettyä ajaa taimikoissa tai nuoressa metsässä, joka on alle kahden metrin paksuisen 
lumikerroksen peitossa.
 



Osa 2(2) s. 89(106)

Ruotsissa on rajoitusalueita, joilla moottorikelkkailu on rajoitetumpaa. Nämä alueet ovat esimerkiksi tuntureilla. Joillakin näistä 
alueista on yleisiä moottorikelkkareittejä ja siellä saa ajaa ainoastaan näillä reiteillä. Muilla rajoitusalueilla on voimassa täydellinen 
moottorikelkkailukielto. 
 
Ajaminen kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla on yleisesti kiellettyä. Maakunta tai kunta voi kieltää ajamisen tietyillä alueilla,
esimerkiksi poronhoidon vuoksi. Säädösten rikkominen voi johtaa sakkoihin.
Rajoitusalueiden kartta: http://www.snoskoterradet.se/skotervett-regler/karta-over-skoterregleringsomraden/
Lisää tietoa maastoliikenteen sääntelystä Ruotsissa: http://www.snoskoterradet.se/finnish/

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton

Ei vaikuttava
eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea on?   

Vaikuttavu
us Kuinka

vaikuttava idea
on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Jokseenkin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei
vaikuttava eikä
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava
idea on?

Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava
idea on?

Vaikuttava

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikuttava

Miksi idea ei mielestäsi ole vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikutukseton, vaikutukseton tai erittäin vaikutukseton)

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton

Ei vaikuttava
eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea
on?

  

Vaikuttavuu
s Kuinka

vaikuttava idea
on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei
vaikuttava eikä
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava
idea on?

Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikuttava

Miksi idea ei mielestäsi ole vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikutukseton, vaikutukseton tai erittäin vaikutukseton)

Erittäin vaikutukseton.
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Ruotsin malli ei sellaisenaan sovellu Suomen olosuhteisiin. Suomessa periaatteessa on vain tunturialueita, metsiä sekä peltoja, joilla 
alueilla Ruotsin maastoliikenteen mallin mukaan vapaa kelkkailu yleisesti on kiellettyä. 
 
Maanomistajan lupa Suomessa täytyy aina olla maastoliikenteeseen.
Jotkin tahot varmasti haluaisivat soveltaa vääristeltynä "Ruotsin mallia", jollaista ei tule sallia.
 
Mikäli jotain vastaavaa Suomen olosuhteisiin sovellettavaa mallia haluttaisiin sorvata maastoliikenteen käyttöä ajatellen, niin kyseisen 
mallin valmistelu tulisi laatia kokonaan erillisen asiantuntijaryhmän vetämänä. Asiantuntijaryhmässä tulee olla osallisena monipuolinen
maanomistajaedustus.
 
Kyseisestä mallista päättäminen ohjeistuksineen ei saa ehdottomasti jäädä joidenkin yksittäisten virkamiesten tehtäväksi! Mikäli näin ei 
toimita, kyseiseen malliin on uudestaan odotettavissa vähintäänkin kaikki "porsaanreiät" joita oli jo tyrkytetty aiemmin rauenneeseen 
esitykseen (HE 306/2010 vp) laatijan lisämaininnalla harhauttavasti, että "tämä on kansan demokraattinen tahto".

Toimeenpanon yksinkertaisuus

   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa

eikä helppoa Jokseenkin helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista 
idea on panna toimeen?

  

Toimeenpano
n yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Erittäin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen? Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista

idea on
panna

toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?
Jokseenkin helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Erittäin helppoa

Miksi ideaa ei mielestäsi ole helppoa eikä vaikeaa panna toimeen? (Arvioit, ettei ideaa ole helppoa eikä vaikeaa panna toimeen.)
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Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmukai

nen
Epäoikeudenmu

kainen

Jokseenkin
epäoikeudenm

ukainen

Ei
epäoikeudenmukain

en tai
oikeudenmukainen

Jokseenkin
oikeudenmukai

nen
Oikeudenmukaine

n
Erittäin

oikeudenmukainen

Kuinka oikeudenmukainen 
idea on?

  

Oikeudenmuk
aisuus Kuinka

oikeudenmukainen
idea on? Erittäin

epäoikeudenmukai
nen

Kuinka
oikeudenmukain

en idea on?
Epäoikeudenmu

kainen

Kuinka
oikeudenmukai
nen idea on?
Jokseenkin

epäoikeudenm
ukainen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Ei
epäoikeudenmukain

en tai
oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukai
nen idea on?
Jokseenkin

oikeudenmukai
nen

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Oikeudenmukaine

n

Kuinka
oikeudenmukainen idea

on? Erittäin
oikeudenmukainen

Miksi idea on mielestäsi oikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin oikeudenmukainen, oikeudenmukainen tai erittäin
oikeudenmukainen.

Jokseenkin oikeudenmukainen mainituin lisäedellytyksin.

Kustannustehokkuus

   

Erittäin
kustannustehot

on
Kustannustehot

on

Jokseenkin
kustannusteh

oton
Ei kustannustehokas

eikä kustannustehoton
Jokseenkin

kustannustehokas Kustannustehokas
Erittäin

kustannustehokas

Kuinka kustannustehokas 
idea mielestäsi on?

  

Kustannus
tehokkuus

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehot

on

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Kustannustehot
on

Kuinka
kustannusteh

okas idea
mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannusteh

oton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi on? Ei
kustannustehokas

eikä kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas idea

mielestäsi on?
Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehoton? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehoton, kustannustehoton tai erittäin 
kustannustehoton.)

Idea on jokseenkin kustannustehoton.
Ruotsin mallin mukaisen Maastoliikennelain sorvaaminen Suomen olosuhteisiin olisi käytännössä tarpeeton Suomen maasto-
olosuhteiden takia.
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Nykyisin voimassaoleva Maastoliikenne laki on jo varsin hyvä Ympäristöministeriön antamilla Maastoliikennelain hengen mukaisilla 
täydennyksillä (1.10.1991 2/401/91). Laki vaatii käytännössä ainoastaan pieniä täsmennyksiä, joissa tulee erityisesti korostaa muun 
muassa  yksityisen maaomaisuuden suojaa.

Pääongelmia nykyisessä maastoliikennelaissa ovat muun muassa:
- Maanomistajien oikeuksien turvaaminen
- Maastoliikenteen valvonnan järjestäminen
- Reittien rahoittaminen
Lain uudistuksessa tulisi pääosin keskittyä ratkaisemaan jo tiedossa olevia maastoliikenteen ongelmien, eikä lisäämään niitä.

Tulee myös muistaa, että Maastoliikennelain primäärisenä tarkoituksena on maastoliikenteestä aiheutuvien haittojen vähentäminen, 
eikä niiden lisääminen!
Joukkoistamisen asiantuntijaraadille nyt esitetyistä ideoista kuvastuu lähinnä moottorikelkkailua edistävät vivahteet. Maastoliikenteen 
lisääminen ei vähennä maastoliikenteen haittoja!
Alkuperäisen Joukkoistamisprosessin ideat ongelmien ratkaisemiseksi näyttää täysin unohtuneen, jolla tavalla koko 
Joukkoistamishanke ideoineen on käytännössä tuhottu.

Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 4:
 
Lapin suuret kansallispuistot tulisi avata moottorikelkkailulle.

Vaikuttavuus

   Erittäin vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea 
on?

  
Vaikuttavuus

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei vaikuttava
eikä vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikuttava

Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)
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Jokseenkin vaikuttava, mutta sallittuna erittäin valvottuna ja vain sähkökelkoilla.
Moottorikelkkailun haitoista muualla maailmassa  on jo riittävästi kokemuksia, esimerkiksi:

The Influence of Snowmobile Emissions on Air Quality and Human Health
Posted on September 13, 2007
http://www.wildlandscpr.org/road-riporter/influence-snowmobile-emissions-air-quality-and-human-health

Scenes of Yellowstone Park Rangers wearing gas masks brought national attention to snowmobile pollution….

- The effects of snowmobile emissions on health
- Hydrocarbons (HC)
- Carbon Monoxide (CO)
- Particulate Matter (PM)
- -
Winter Motor-Vehicle
EMISSIONS in Yellowstone National Park
http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/es0626685

Air-pollution emissions from offroad recreational vehicles have risen in national importance, even as
emissions from these vehicles have declined (1)...

Gary a. Bishop
Daniel a. BurGarD
Thomas r. DalTon
DonalD h. sTeDman
University of Denver
John D. ray
National Park service

http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/es0626685
http://www.wildlandscpr.org/road-riporter/influence-snowmobile-emissions-air-quality-and-human-health
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Toimeenpanon yksinkertaisuus

   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa Jokseenkin helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista 
idea on panna 
toimeen?

  

Toimeenpanon
yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Erittäin vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?
Jokseenkin helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea

on panna
toimeen? Erittäin

helppoa

Miksi idea on mielestäsi helppoa panna toimeen? (Arvioit, että idea on jokseenkin helppo panna toimeen, helppo panna toimeen tai 
erittäin helppoa panna toimeen.)

Jokseenkin helppoa mainitulla edellytyksillä ja rajoituksilla.
Muualla maalimasta saatujen kokemusten perusteella kyseisenkaltaisia haittoja tuskin halutaan myös Suomeen.
Vapaa erilaisilla motorisoiduilla välineillä rällääminen kansallispuistoissa tulee olla kokonaan kielletty.
Valvonnan toteuttaminen tarvittavilta osin saattaisi myös  tuottaa ongelmia.

Oikeudenmukaisuus

   Erittäin epäoikeudenmukainen Epäoikeudenmukainen

Jokseenkin

epäoikeudenmukainen

Ei epäoikeudenmukainen

tai oikeudenmukainen Jokseenkin oikeudenmukainen Oikeudenmukainen Erittäin oikeudenmukainen

Kuinka oikeudenmukainen idea on?   

Oikeudenmukaisuus

Kuinka oikeudenmukainen idea

on? Erittäin

epäoikeudenmukainen

Kuinka

oikeudenmukainen idea

on?

Epäoikeudenmukainen

Kuinka

oikeudenmukainen idea

on? Jokseenkin

epäoikeudenmukainen

Kuinka

oikeudenmukainen idea

on? Ei

epäoikeudenmukainen tai

oikeudenmukainen

Kuinka oikeudenmukainen

idea on? Jokseenkin

oikeudenmukainen

Kuinka

oikeudenmukainen idea on?

Oikeudenmukainen

Kuinka oikeudenmukainen idea

on? Erittäin oikeudenmukainen

Miksi idea on mielestäsi oikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin oikeudenmukainen, oikeudenmukainen tai erittäin
oikeudenmukainen.
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Oikeudenmukainen mainitulla edellytyksillä ja rajoituksilla.

Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton
Kustannustehot

on
Jokseenkin

kustannustehoton

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Jokseenkin
kustannustehokas

Kustannusteh
okas

Erittäin
kustannustehokas

Kuinka kustannustehokas
idea mielestäsi on?

  

Kustannusteho
kkuus Kuinka

kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehok

as idea
mielestäsi on?

Kustannustehot
on

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehokas

Kuinka
kustannusteh

okas idea
mielestäsi on?
Kustannusteh

okas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehokas? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehokas, kustannustehokas 
tai erittäin kustannustehokas.

Saattaisi olla kustannustehokas valvottuna mainitulla edellytyksillä ja rajoituksilla matkailubisneksen kannalta.

Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 5:
 
Lapin asukkailla tulisi olla oikeus ajaa vapaasti oman kuntansa sisällä. Tämä tarkoittaa, että he saisivat myös ajaa reittien ja urien 
ulkopuolisessa maastossa. 

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava 
idea on?

  
Vaikuttavuus Kuinka Kuinka Kuinka Kuinka Kuinka Kuinka
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Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikutukseton

vaikuttava idea
on? Vaikutukseton

vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

vaikuttava idea
on? Ei vaikuttava

eikä vaikutukseton

vaikuttava idea
on?

Jokseenkin
vaikuttava

vaikuttava idea
on? Vaikuttava

vaikuttava idea on?
Erittäin vaikuttava

Miksi idea ei ole mielestäsi vaikuttava tai vaikutukseton? (Arvioit, että idea on joko vaikuttava tai vaikutukseton)

- Herää kysymys, että miksi tällainen kokonaisvaltainen lupa alueelle pitäisi myöntää kun sekä uria että reittejä alueella jo on?
- Esimerkiksi onko tällainen lupa yleisen ja painavan tarpeen vaatima?
- Metsähallitus myöntää jo nykyisellään eri vapauksia paikalliselle väestölle maastoliikenteen erityistarpeita varten, kuten poronhoito.
- Mikäli tällainen yleinen erityisoikeus myönnettäisiin kunnan sisällä olisi siinä esimerkiksi riski, että kyseistä vapautta pyrittäisiin 
lisäksi käyttämään väärin ulkopuolisten tilapäisasukkaiden toimesta vapaaseen hupirälläykseen reittien ja urien ulkopuolisessa 
maastossa.
- Aikanaan erityisesti Lapissa vapaa kelkkailu muodostua ongelmaksi, kun kelkkailijat katsoivat jokamiehenoikeudeksi ajella missä 
tahansa. Haittojen vähentämiseksi  maastoliikennettä on säännelty vuodesta 1977 alkaen. Samojen ongelmien uudelleen tuomiseksi esiin 
lakia tuskin on syytä muuttaa. 
- Asia toisi myös lisäongelmia tarvittavan valvonnan toteuttamiseksi.

Toimeenpanon yksinkertaisuus

   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa

eikä helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka yksinkertaista 
idea on panna toimeen?

  

Toimeenpan
on

yksinkertaisuus
Kuinka

yksinkertaista
idea on panna

toimeen? Erittäin
vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista

idea on
panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista

idea on
panna

toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista

idea on
panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea on

panna toimeen? Erittäin
helppoa

Miksi ideaa ei mielestäsi ole helppoa eikä vaikeaa panna toimeen? (Arvioit, ettei ideaa ole helppoa eikä vaikeaa panna toimeen.)

Aluksi tulee selvittä, että miksi tällainen lupa pitäisi myöntää kun sekä uria että reittejä alueella jo on?
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Onko tällainen lupa yleisen ja painavan tarpeen vaatima jo myönnettyjen erillisvapauksien lisäksi?

Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmuk

ainen

Epäoikeud
enmukaine

n

Jokseenkin
epäoikeudenmukain

en

Ei
epäoikeudenmukaine

n tai
oikeudenmukainen

Jokseenkin
oikeudenm

ukainen Oikeudenmukainen
Erittäin

oikeudenmukainen

Kuinka 
oikeudenmukainen 
idea on?

  

Oikeudenm
ukaisuus Kuinka
oikeudenmukain

en idea on?
Erittäin

epäoikeudenmuk
ainen

Kuink
a

oikeudenm
ukainen
idea on?

Epäoikeud
enmukaine

n

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on?
Jokseenkin

epäoikeudenmukain
en

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Ei
epäoikeudenmukaine

n tai
oikeudenmukainen

Kuink
a

oikeudenm
ukainen
idea on?

Jokseenkin
oikeudenm

ukainen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on?
Oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukainen idea

on? Erittäin
oikeudenmukainen

Miksi idea ei mielestäsi ole oikeudenmukainen eikä epäoikeudenmukainen? (Arvioit, että idea ei ole oikeudenmukainen eikä 
epäoikeudenmukainen.)

Ei epäoikeudenmukainen tai oikeudenmukainen, kun edellä mainitut asiat kyetään ensin selvittämään ja ratkaisemaan.

Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton Kustannustehoton
Jokseenkin

kustannustehoton

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Jokseenkin
kustannustehokas Kustannustehokas

Erittäin
kustannustehokas

Kuinka 
kustannustehokas 
idea mielestäsi on?

  

Kustannusteho
kkuus Kuinka

kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?
Kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Jokseenkin

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?
Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehokas
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Miksi idea ei ole mielestäsi kustannustehoton eikä kustannustehokas? (Arvioit, että idea ei ole kustannustehokas eikä 
kustannustehoton.)

Ei kustannustehokas eikä kustannustehoton.

Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 6:
 
Päätettäessä maastoliikenteen sääntelystä erityisesti Lapissa tulisi konsultoida nykyistä enemmän asianomaisia intressiryhmiä ja 
asiantuntevia tahoja. Heihin kuuluvat pohjoisten kuntien viranomaiset, erityisesti Kittilän, Suomen metsähallituksen viranomaiset ja 
kelkkakerhot.

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava 
idea on?

  
Vaikuttavuus

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on? Ei vaikuttava
eikä vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Jokseenkin
vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea on?

Vaikuttava

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikuttava

Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)

Myöskään mahdollisia alueen yksityisiä maanomistajatahoja/ intressiryhmiä ei tule ohittaa.
Erityisesti kelkkakerhojen toimiminen oman asian puolesta vierailla mailla vaikuttaa epäilyttävältä.

Toimeenpanon yksinkertaisuus
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   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka 
yksinkertaista idea 
on panna toimeen?

  

Toimeenpanon
yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Erittäin vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Helppoa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen? Erittäin
helppoa

Miksi idea on mielestäsi helppoa panna toimeen? (Arvioit, että idea on jokseenkin helppo panna toimeen, helppo panna toimeen tai 
erittäin helppoa panna toimeen.)

Jokseenkin helppoa, kun myös maanomistajien edut tulee valvotuksi omistajatahojen päätösten mukaan.

Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmukaine

n
Epäoikeudenmukai

nen

Jokseenkin
epäoikeudenmukaine

n

Ei
epäoikeudenmukaine

n tai
oikeudenmukainen

Jokseenkin
oikeudenmukaine

n
Oikeudenmu

kainen
Erittäin

oikeudenmukainen

Kuinka 
oikeudenmukainen 
idea on?

  

Oikeudenmukai
suus Kuinka

oikeudenmukainen
idea on? Erittäin

epäoikeudenmukaine
n

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on?
Epäoikeudenmukai

nen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Jokseenkin
epäoikeudenmukaine

n

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Ei
epäoikeudenmukaine

n tai
oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukaine

n idea on?
Jokseenkin

oikeudenmukaine
n

Kuinka
oikeudenmuk

ainen idea
on?

Oikeudenmu
kainen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Erittäin
oikeudenmukainen

Miksi idea on mielestäsi oikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin oikeudenmukainen, oikeudenmukainen tai erittäin
oikeudenmukainen.

Oikeudenmukainen, kun myös maanomistajien edut tulee valvotuksi omistajatahojen päätösten mukaan ja päätökset perustuvat 
Perustuslain turvaamiin oikeuksin.
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Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton Kustannustehoton
Jokseenkin

kustannustehoton

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Jokseenkin
kustannustehokas Kustannustehokas

Erittäin
kustannustehokas

Kuinka 
kustannustehokas idea 
mielestäsi on?

  

Kustannusteho
kkuus Kuinka

kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi on?
Kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi on?
Jokseenkin

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi on?
Ei

kustannustehokas
eikä

kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas idea

mielestäsi on?
Jokseenkin

kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi on?
Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas idea
mielestäsi on? Erittäin

kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehokas? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehokas, kustannustehokas tai erittäin 
kustannustehokas.
Kustannustehokas, kun konsultoinnissa pysytään Maastoliikennelain tarkoituksessa, eli maastoliikenteen haittojen vähentämiseksi.  
Sääntelyllä ei pidä pyrkiä edistämään maastoliikennettä, joka eittämättä johtaisi haittojen lisääntymiseen.

Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Idea numero 7:
 
Maastoliikennelaki ei saisi antaa joillekin käyttäjäryhmille, kuten poronhoitajille, erityisiä oikeuksia, koska se vesittää koko lain.

Vaikuttavuus

   
Erittäin

vaikutukseton Vaikutukseton
Jokseenkin

vaikutukseton
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton
Jokseenkin
vaikuttava Vaikuttava Erittäin vaikuttava

Kuinka vaikuttava idea on?   
Vaikuttavuus

Kuinka vaikuttava
idea on? Erittäin

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea

on?
Vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea on?

Jokseenkin
vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea on?
Ei vaikuttava eikä

vaikutukseton

Kuinka
vaikuttava idea
on? Jokseenkin

vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea
on? Vaikuttava

Kuinka
vaikuttava idea

on? Erittäin
vaikuttava

Miksi idea ei ole mielestäsi vaikuttava tai vaikutukseton? (Arvioit, että idea on joko vaikuttava tai vaikutukseton)
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“Maastoliikennelaki ei saisi antaa joillekin käyttäjäryhmille, kuten poronhoitajille, erityisiä oikeuksia, koska se vesittää koko lain.”
Viisainta on toimia nykyisen voimassa olevan Maastoliikennelain mukaan ja sen lisäksi muun muassa Metsähallituksen erikseen 
myöntämien oikeuksien perusteella maa-alueiden käytöstä eri intressiryhmille.

Tästä kyselyssä asiantuntijaraadin arvioitavaksi toimitetun materiaalin perusteella tulee enemmänkin sellainen mielikuva, että lain 
laadinnassa pyritään vesittämään  Joukkoistaminen idea ja Joukkostamisen antamat tulokset.

Toimeenpanon yksinkertaisuus

   Erittäin vaikeaa Vaikeaa
Jokseenkin

vaikeaa
Ei vaikeaa eikä

helppoa
Jokseenkin

helppoa Helppoa Erittäin helppoa

Kuinka 
yksinkertaista idea 
on panna toimeen?

  

Toimeenpanon
yksinkertaisuus

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Erittäin vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna

toimeen?
Jokseenkin

vaikeaa

Kuinka
yksinkertaista
idea on panna
toimeen? Ei
vaikeaa eikä

helppoa

Kuinka
yksinkertaista

idea on
panna

toimeen?
Jokseenkin

helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Helppoa

Kuinka
yksinkertaista idea
on panna toimeen?

Erittäin helppoa

Miksi idea on mielestäsi helppoa panna toimeen? (Arvioit, että idea on jokseenkin helppo panna toimeen, helppo panna toimeen tai 
erittäin helppoa panna toimeen.)

Helppoa, lakiesitystä ei tarvitse muuttaa.
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Oikeudenmukaisuus

   

Erittäin
epäoikeudenmu

kainen
Epäoikeudenmukai

nen

Jokseenkin
epäoikeudenmuk

ainen

Ei
epäoikeudenmukai

nen tai
oikeudenmukainen

Jokseenkin
oikeudenmukainen Oikeudenmukainen

Erittäin
oikeudenmukainen

Kuinka 
oikeudenmukainen
idea on?

  

Oikeudenm
ukaisuus Kuinka
oikeudenmukain

en idea on?
Erittäin

epäoikeudenmu
kainen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on?
Epäoikeudenmukai

nen

Kuinka
oikeudenmukain

en idea on?
Jokseenkin

epäoikeudenmuk
ainen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Ei
epäoikeudenmukai

nen tai
oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on?
Jokseenkin

oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on?
Oikeudenmukainen

Kuinka
oikeudenmukainen

idea on? Erittäin
oikeudenmukainen

Miksi idea on mielestäsi oikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin oikeudenmukainen, oikeudenmukainen tai erittäin
oikeudenmukainen.
Oikeudenmukainen nykyisen voimassaolevan Maastoliikennelain mukaan.

Kustannustehokkuus

   
Erittäin

kustannustehoton Kustannustehoton
Jokseenkin

kustannustehoton

Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Jokseenkin
kustannustehokas Kustannustehokas

Erittäin
kustannustehokas

Kuinka 
kustannustehokas 
idea mielestäsi on?

  

Kustannusteho
kkuus Kuinka

kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Erittäin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?
Kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi on? Ei
kustannustehokas

eikä
kustannustehoton

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?

Jokseenkin
kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas
idea mielestäsi on?
Kustannustehokas

Kuinka
kustannustehokas

idea mielestäsi
on? Erittäin

kustannustehokas

Miksi idea on mielestäsi kustannustehokas? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehokas, kustannustehokas tai erittäin 
kustannustehokas.

Kustannustehokas nykyisen voimassaolevan Mastoliikennelain mukaan.
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Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
Hienoa, kiitos! Olet arvioinut toisten lähettämiä ideoita. Pyydämme nyt, että jakaisit omat ideasi.
Mikä olisi mielestäsi hyvä tapa säädellä reittien ja urien sijainnista?
Jaa ideasi alla. Kuulisimme mielellämme myös, jos sinulla on lisää tietoa arvioimistasi ideoista - esimerkiksi kokemuksia 
ideoihin tai niiden toimeenpanoon liittyen.

Nykyisen maastoliikennelain tarkoitus on maastoliikenteen haittojen vähentäminen. Myös uudistetun maastoliikennelain tarkoituksen 
pitää olla haittojen vähentäminen.

Paneelin ideat eivät erityisesti pureutuneen haittojen vähentämiseen, vaan reittien ja urien sijoitteluun. Haitatonta maastoliikennettähän
ei tarvitse rajoittaa mitenkään. (esim. madot)

Kansalaisten joukkoistamisessa lähettämät ideat ovat joutuneet ilmeisesti tehosekoittimeen, koska mitkään ideat eivät vaikuttaneet 
tutuilta. Erityisesti hämmästytti se, että paneelin arvioitavaksi annetuissa ideoissa ei otettu kantaa ympäristöministeriönkin tiedostamiin
ongelmiin. 

Kuinka reittien rahoittaminen järjestetään kestävällä tavalla. Kunnista ei valtiosta ole reittien ylläpidon rahoittajaksi. Reiteiltä ei 
kuitenkaan voi periä maksuja. On täysin turhaa rakentaa reittejä edes EU-rahallakaan, jos niitä ei pystytä ylläpitämään. 
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Valvonnan järjestämiseenkään ei ollut mitään ideoita vaikka kansalaisten lähettämissä ideoissa oli myös sitä pyritty ratkaisemaan. 
Valvomaton maastoliikenne muuttuu helposti myös lainvastaiseksi maastoliikenteeksi.

Maanomistaja määrää omistamansa maan käytöstä ja uran / reitin vaikutuspiiriin kuuluvia kolmansia osapuolia on myös kuultava. 
Valtion maista saavat määrätä virkamiehet, metsähallituksen maista metsähallituksen 'virkamiehet' ja yksityisesti omistettujen maiden 
käytöstä maiden omistajat. Aina kun tehdään pysyviä reittejä tai uria on kuultava sen vaikutuspiiriin kuuluvia (henkilöitä yrityksiä ..).

Aina on tehtävä reitille / uralle kunnollinen reittisuunnitelma, joka määrittää sen käyttötavan, käyttömäärän, käyttäjät ja käytettävät 
laitteet. Nykyistä maastoliikennelakia on pyritty käyttämään reittiautomaattina, mikä ei ole lain tarkoitus. 

Jos halutaan reitit toteuttaa sopuisasti, on ihmisten ja eläinten oikeuksia kunnioitettava eikä käveltävä niiden yli. Reittihankkeissa on 
noudatettava lakia ja hyviä tapoja. Aikaisemmissa ja käynnissä olevissa hankkeissa on sorruttu hyvän hallintotavan vastaiseen 
toimintaan, mikä vähentää luottamusta virkamiehiin. Virkamiesten on toimittava rehdisti ja lakien mukaisesti.

Kuinka tätä kyselyä voitaisiin parantaa? Tai onko sinulla ideoita, kuinka ideoiden arviointia yleensä voitaisiin kehittää? Jaa 
ideasi alla! Arvostamme näkemystäsi, ja siitä on paljon apua prosessin kehittämisessä. 

Tällaisen yleisen arvioinnin olisi pitänyt olla hankkeen toisessa vaiheessa. Nyt joukkoistamisen kakkosvaihe ei tuonut mitään uutta esille.
Samaa ideoiden veivaamista kuin vaihe yksi. Nyt esitetyt ideat olivat liian raakoja. Tähän vaiheeseen olisi jo pitänyt ottaa huomioon 
voimassa oleva Suomen laki eikä heilutella kaikenlaisia turhia päähänpistoja. Jos idean taustalla oli jokin kansalaisten lähettämä idea, 
niin alkuperäisen idean olisi voinut esittää, myös sen toteuttamiseen liittyvät rajoituksen johtuen Suomen perustuslaista ja 
kansainvälisistä sopimuksista. Turha esittää ideaa jota ei voi toteuttaa. Miksi johtaa osallistujia harhaan turhilla ideoilla, ellei se ollut 
varsinainen tarkoitus.

Joukkoistaminen  kertoo kuinka ihmiset kokevat asiat, mutta joukkoistaminen ei voi toimia perusoikeusasiantuntijana. Siihen tarvitaan 
perusoikeusasiantuntijoiden joukko.

Joukkoistamisen jatkokäsittelyssä on taas (91, 95, 10, 13) jo neljännen kerran ohitettu maanomistajat, vaikka hanke kohdistuu juuri 
heidän  oikeuksiin. Tulee tunne että hankkeessa on tarkoitus polkea heidän oikeuksiaan, kun maanomistajia ei kutsuta 
asiantuntijapaneeliin.

0% 100%
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Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi
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	Miksi idea on mielestäsi epäoikeudenmukainen? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin epäoikeudenmukainen, epäoikeudenmukainen tai erittäin epäoikeudenmukainen.)
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	Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)
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	Kustannustehokas, mikäli asian eteenpäin vieminen ei vaadi kohtuuttomia henkisiä/taloudellisia resursseja.
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	Kustannustehokkuus
	Miksi idea on mielestäsi kustannustehokas? (Arvioit, että idea on joko jokseenkin kustannustehokas, kustannustehokas tai erittäin kustannustehokas.

	Vaikuttavuus
	Miksi idea on mielestäsi vaikuttava? (Arvioit, että idea on jokseenkin vaikuttava, vaikuttava tai erittäin vaikuttava)
	Toimeenpanon yksinkertaisuus
	Miksi idea on mielestäsi helppoa panna toimeen? (Arvioit, että idea on jokseenkin helppo panna toimeen, helppo panna toimeen tai erittäin helppoa panna toimeen.)

	Oikeudenmukaisuus
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