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LAJIRYHMÄN KOKOUS 

Aika Keskiviikko 13.10.2004 klo 13.00 - 14.00 

Paikka Kokous pidettiin puhelinkokouksena 

Läsnä Harri Lahti lajipäällikkö 
Kaarlo Salonen jäsen 
Jukka Vainio jäsen 
Marko Laine jäsen 

1) 
Kokouksen avaus 

Lajipäällikkö avasi kokouksen. 

2) 
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3) 
Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Harri Lahti. 

4) 
Tulevan kauden äänirajat 

Useilta tahoilta on tullut ehdotuksia että tulevalla kaudella noudatettaisiin jääratakilpailuissa 
enduron melurajoja. Perusteina ehdotuksille on harjoittelu- ja kilpailupaikkojen lupakysymykset.  
Lajiryhmä käsitteli asiaa: 
 Jäärata, talvilajina, asettaa omat haasteensa melusääntöjen tarkoituksen onnistuneeseen 
toteutumiseen: 
- Suorituspaikkamme sijaitsevat pääsääntöisesti avoimilla alueilla; järven jäillä, missä ei ole 
juurikaan melun leviämiseen vaikuttavia maastollisia esteitä. 
- Ilmanala (pakkaskeli) asettaa melun mittaukseen määrätyt toleranssit. 
- Ajotapa (moottoreiden korkeat kierrosluvut) lisää syntyvää melumäärää suorituksen aikana. 

Näistä syistä johtuen jääratakilpailujen katsastuksessa on kiinnitettävä pyörien 
säännönmukaisuuteen erityistä huomiota. Sääntöjen noudattamiseen moottoripyörä- ja 
tarviketeollisuus antaa hyvät valmiudet; kaikki maahantuotava kalusto varustetaan säännöt 
täyttävällä tavalla, lähes kaikkiin merkkeihin on saatavissa tarvikevalmistajilta riittävän hiljaisia 
pakoäänenvaimentimia. Moottorin imuäänten vaimennuksesta huolehtivat suodatinkotelot, jotka 
lajisääntöjemme mukaan on oltava paikoillaan ja käytössä. Ajajan vastuulla on että ajokki toimii 
tarkoitetulla tavalla, ts. että vaimentimet ovat kunnossa ja mahdolliset moottorin muutokset eivät 
nosta melutasoa. Modifioiduissa moottoreissa onkin tehon nostamisen lisäksi paneuduttava 
myös melun hallintaan. 
 
Lajisäännöissämme viitataan motocross-säännöstön melurajoihin (max.  98 db mitattuna 
määrätyllä tavalla ja laitteilla), määrätty mittaustapa ja laitteet löytyvät urheilusäännöstöstä. 
Lämpötilan vaikutusta mittaukseen kompensoidaan toleransseilla (+2 db). Tätä noudatetaan 
kaudella 2005. 
 
Tulevalla kaudella pyritään kaikissa jääratakilpailuissa siihen että yksi puolueeton ja 
asiantunteva taho mittaa katsastuksissa äänet. Tällöin mittausmenetelmä ja välineistö on 
kaikkialla mahdollisimman yhtenevä. Myös mahdolliset ongelmatapaukset pysyvät 
merkinnöissä ja pystytään karsimaan. On muistettava myös että säännöt sallivat AINA 
poikkeukset kirjoitetuista melurajoista TIUKEMPAAN suuntaan. Tätä sääntökohtaa käytetään 
mahdollisesti joissakin harjoittelu- ja kilpailutapahtumissa tulevalla kaudella. 
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5) 
Muut asiat 

Ei muita asioita 

6) 
Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistuneita ja kokous todettiin päättyneeksi. 

 
Harri Lahti  
puheenjohtaja 


