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KUKONKOIVUN ALUEEN KÄYTÖN SÄÄNNÖT 
 

 

- Ajoalueen erityispiirteet: 

 Ajoalueella on lupa kolmelta maanomistajalta SsMK harrastajille. 

 Ajoalue ei ole virallinen harjoittelurata/alue 

 Alue on jo pienentynyt väärinkäytösten takia, vastuu on KAIKILLA 

ajajilla.  

 

- Me saamme aina ensin syyt niskoillemme kaikista väärinkäytöksistä, vaikka 

emme niitä olisi tehneetkään … 

 

 Suurimmat yksittäiset väärinkäytökset ovat olleet ajaminen 

kielletyillä alueilla. Usein se on tapahtunut nk. 

kumisaapasharrastajien tai muualta tulleiden kuskien toimesta.  

 

 Siksi kaikilla aluetta käyttävillä SsMK:n harrastajilla on velvollisuus 

opastaa alueella tavattuja ajajia kaikissa tilanteissa. 

 

- Käyttäytyminen lajin ulkopuolisia kohtaan on oltava asiallista, on tapauksia 

joissa maanomistajille on haistateltu, tämä ei kuulu asiaan eikä ainakaan edistä  

harrastustamme, muistakaamme että olemme  vieraina alueella ! 

 

- Alueelle johtavaan porttiin on avaimet jäsenillä. Portti on pidettävä lukittuna. 

Jokainen alueella ajavan on oltava tietoinen ”säännöistä”. Tämän ohjeen 

luettuaan jokainen kuittaa asian ymmärretyksi nimikirjoituksellaan. 

 

- Alueen reiteistä : 

 

 Pääsääntöisesti reittejä on 3 kpl ja 2 kpl ”erityispaikkoja”.  

 Lastenreitti, alle 65cc ja aloittelija 85:t ja pikku mönkärit 

 Isonmontun motocross tyyppinen reitti yhdistettynä yläosan 

endurolenkkiin 

 Endurotyyppinen reitti 

 

- Jos reitti ylittää tien ja tai ajat tiellä on ajettava rauhallisesti, Varikon 

nopeimmat eivät kuulu alueelle. 

 

 Alueen maanomistajat haluavat pitää alueen käyttäjämäärän 

hallinnassa, joten maksimi kuskimäärä kerrallaan on 15+15. Ajoja 

voi jaksottaa aamu ja iltapäiviksi. 
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 Kilpailutoiminta vaatii erikseen luvan maanomistajilta sekä tietenkin 

viranomaisilta. 

 

 

 

- Autoille on 2 parkkipaikkaa, pienen montun ja ison montun vieressä. Autoja ei 

saa jättää ST1-Aseman pihalle eikä portin ulkopuolelle. Kun 

tullaan/poistutaan portista sisään/ulos, portti on suljettava ja lukittava. 

 

- Alueelle voi SsMK:n harrastaja tuoda max 1 ”vierailijan” . Vieraan tuojan on 

kerrottava alueen ohjeet ja huolehdittava että niitä noudatetaan. Alue on 

tarkoitettu pääsääntöisesti SsMK:n harrastelijoille. Alueen käytöstä ei ole 

peritty käyttömaksua.  

 

- Enduro-jaoksen harrastajaksi ja alueen käyttäjäksi on vaatimuksena : 

 SsMK:n jäsenyys 

 Jos ajaa kilpaa, kilpailulisenssi pitää olla SsMK:lta 

 Lisäksi on osallistuttava talkoisiin min. 4 kertaa vuodessa 

 

- Motocross-jaoksen harrastajaksi ja alueen käyttäjäksi on vaatimuksena : 

 SsMK:n jäsenyys 

 Jos ajaa kilpaa, kilpailulisenssi pitää olla SsMK:lta 

 Lisäksi on osallistuttava alueen kunnossapitoon 

 

- Roskista on jokaisen huolehdittava itse, niitä ei saa jättää alueelle. Jos 

huomaat muiden jättämiä roskia korjaa ne mukaasi.  

- Pyörän alla on käytettävä huoltomattoa. 

- Alueen käytössä on jokaisen sitouduttava ”ympäristötietoiseen” 

käyttäytymiseen ja toimintaan. 

 

Näillä pienillä asioilla voimme jokainen vaikuttaa harrastuksemme ”elinkaareen” ja 

sen yleiseen julkisuuskuvaan. 

 

 

 

 

ALUEEN SÄILYMINEN HARRASTAJIEN KÄYTÖSSÄ ON ERITTÄIN 

TÄRKEÄÄ. ALUE ON KEVÄÄLLÄ ENSIMMÄISENÄ AJOKUNNOSSA JA 

SYKSYLLÄ VIIMEISENÄ. 

 

VAUHDIKASTA ja TURVALLISTA HARJOITTELUA ! 

 

 


