
Moi, 
 
oli puhetta trialin katsastuksesta ja julkisuudesta.  Tässä: 
 

Somessa on kuulemma kauhisteltu trialin äänimittauksia 
Vaikka someen ei yleensä kannattaisi paljon reagoida, niin haluaisin perustella 
trialväelle, miksi trialissakin pitäisi ottaa kilpailuissa "oikea"  
katsastaminen käyttöön.  
Mitään omaa isoa intressiä ei minulla tässä  ole, periaatteessa sama, miten lajia 
pyöritetään.  
 

MP-urheilulle olisi kuitenkin ylipäätään hyväksi, jos ainakin 
kilpailutoiminta näyttäisi ulospäin hallitulta ja vastuulliselta.  
Trialissa ei ole yhteiskunnallisia ongelmia, mutta miksi odottaa passiivisesti, kun 
asioihin pääsisi jo ennakolta varautumaan. Turha on toistaa crossin ja jääradan 
"pää pensaaseen ja kiistetään kaikki" -taktiikkaa. 
 

Katsastin tai katsastutin Espoon SM-kisoissa pyörät sekä SML:n että FIM-
säännön mukaan, jotta saataisiin selkoa siitä, missä mennään verrattuna 
kansainväliseen säännöstöön. Lähes kaikki pyörät olisi FIM-säännöillä hylätty 
takajarrulevyn suojan takia. Kaikki pyörät toki päästin kisaan, olivathan ne SML:n 
sääntöjen mukaisia. Kaikkien pyörien äänet mitattiin eikä yhtään pyörää hylätty, 
vaikka olisi voinut. Jopa parhaat päivänsä jo ammoin nähneet kypärt päästettiin 
kisaan, jottei trialin perinteitä loukattaisi. 
 

Muiden teknisten sääntöjen kuten jarrulevyjen osalta voidaan menetellä, miten 
lajin sisällä halutaan eikä se kiinnosta ketään ulkopuolista.  
Äänten osalta tilanne on toinen. Ääni on moottoriurheilun pahin ympäristö kuorma ja 
siksi sille on syytä antaa erityinen paino. 
 

Kyllä! Tiedän, ettei ääniongelmia ole ollut ja tiedän senkin, ettei vaimentimia 
ole tapana huoltaa. On minulla itsellänikin trial-pyörä. 
 
Tässä siksi perustelu sille, miksi äänet pitäisi mitata ja miksi niille annettuja 
sääntörajoja pitäisi noudattaa: 
 

* Jonain päivänä tulee tilanne, jolloin kilpailun järjestäjän on kerrottava 
ympäristötarkastajalle, miten paljon melua me tuotamme. Siinä vaiheessa on erittäin 
mukava antaa tarkastajalle selkeät numerot ja arviot melun määrästä sekä kertoa, 
että me ihan oikeasti valvomme omaa toimintaamme. Kyse on uskottavuudesta 
yhteiskunnan silmissä. Ei riitä vakuuttelu, ettei tämä ketään häiritse tai että 
jokin muu tuottaa vielä enemmän ääntä . Muiden pitämä melu ei oikeuta meidän 
meluamme! 
 

* FIMin 2m-max -äänimittaus on nopea tehdä. Se kuvaa, miten kovan äänen 
pyörästä saa. Trialin rajat ovat matalat, sillä kovemmalla äänellä ei trialissa 
tärkeitä koneen ominaisuuksia saa paremmiksi. Matalat äänirajat, luokkaa 102 dB(A), 
tekevät elämän helpoksi, kunhan vain niitä noudatamme. Teoriassa laskien 12 trial-
pyörää pitää yhdessä saman verran ääntä kuin yksi enduro- tai crossipyörä (olettaen 
maksimiäänet kullekin pyörälle). 
 

* kilpailun ääntä  voisi viranomaisille kuvata esimerkiksi näin, 
osallistujamäärät ym. on otettu hatusta: 
 



1. Takaamme, että pyörät päästävät enintään 104 dB(A) melun 2 metrin päästä 
mitattuna. 
 

2. Pyöriä on kilpailussa 40 ja niillä ajetaan 10 kilpajaksoa sekä jaksojen väliset 
siirtymät. 
 

3. Jaksot jakaantuvat 20 hehtaarin alueelle. 
 

4. Siirtymillä ajetaan hitaasti ja hyvin pienellä moottoriteholla.  
Siirtymillä syntyviä ääni  ei ole mitattu, mutta äänitaso on niin matala, ettei 
sitä kokonaismeluenergiassa tarvitse ottaa huomioon. Trial EI ole nopeuskilpailu. 
 

5. Näillä 10 jaksolla on korkeintaan 1 moottoripyörä kerrallaan käynnissä. Se 
tuottaa maksimiäänitasonsa korkeintaan 5 sekunnin ajan kullakin jaksolla.  
Suurimman osan kilpailuajasta, ehkä 70% jaksolla ei ole yhtään pyörää käynnissä. 
Jaksot ajetaan kaikkiaan 3 kertaa. 
 

6. Yksittäinen moottoripyörä on täydellä teholla 30 kertaa kilpailun aikana 
(3*10 jaksoa) ja yhteensä 150 sekuntia jakaantuneena 30:en 5 sekunnin hetkeen. Tämä 
on käytännössä täysin hallitseva melulähde. 
 

7. Muuta moottoripyörien ääntä ei kokonaismeluannokseen tarvitse laskea, niin 
hiljaisia pyörät ovat. 
 
 

Tällaiset perusteet ovat ja syystäkin mieluisia lupien myöntäjille. 
 
Äänimäärää kuvataan useimmiten kahdella luvulla: Maksimimelu ja  
kertymämelu. Arvio on voimassa tietyssä paikassa, jossa kuulijan  
oletetaan olevan.  
Maksimimelu jää trialissa matalaksi siksi, ett  pyörät  
ovat hiljaisia täysilläkin ja täysillä olevia pyöriä on kerrallaan niin  
vähän. Jos kaikilla 10 jaksolla on pyöriä yhtä aikaa, ovat ne hajaantuneet  
ympäri kilpailualuetta ja siksi maksimimelu jää hyvin alas.  
Melukertymä (yleensä lasketaan välille aikavälille 7-22) jää alhaiseksi siksi, että  
pyörien yleismelutaso on alhainen ja myös siksi, että pyörät ovat eri  
puolilla kilpailualuetta.  
Kertymämelua kutsutaan usein meluekvivalentiksi. Se kertoo, miten voimakasta 
tasaista ääntä täytyisi  pitää, jotta välillä 7-22 kertyisi tuon kertymä melun 
verran kokonaisääntä. 
 
 
Harri V 
 


