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COVID-19 OHJEISTUS 

Kilpailutapahtumassa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeita sekä Aluehallintoviraston 

AVI ohjeita ja määräyksiä tartuntojen ehkäisyssä. 

Elämme edelleen koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilassa, minkä vuoksi moottoriradalle 

saapuvia muistutetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta kaikessa toiminnassa. 

Tärkeä yleisohje on, että jokaisen tulee noudattaa terveysviranomaisten antamia hygieniaa koskevia 

ohjeita. Moottoriradalle ei saa saapua missään nimessä sairaana. Ei edes silloin, jos oireet ovat lieviä. Myös 

riskiryhmään kuuluvia ihmisiä ohjeistetaan välttämään saapumista moottoriradalle. 

Moottoriradan alueella on kilpailuissa kilpailutapahtumassa työskenteleviä toimihenkilöitä, kilpailuun 

osallistuvia kuljettajia, kuljettajien avustajia, ennakkoon akkreditoituneita median edustajia ja yleisöä. 

Järjestyksenvalvojat valvovat tapahtumaa. 

Moottoriradalla huomioitavaa: 

- Muista käsihygienia! Pese käsiäsi riittävästi ja käytä käsidesiä. 

- Koronavilkun lataamista suositellaan. 

- Kasvomaskien käyttöä suositellaan joka tilanteessa. 

- Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat. 

- Pidä riittävä turvaetäisyys muihin ihmisiin. 

- Kokoontumisrajoituksia ei saa rikkoa missään tilanteessa. 

- Ensihoito, palokunta ja järjestyksenvalvonta toimivat alueella normaalisti. Ongelmatilanteessa 

vältetään suoria kontakteja mahdollisuuksien mukaan ja toimijat suojautuvat omien 

toimintaohjeidensa mukaisesti.  

- Yhteiskäytössä olevia tiloja puhdistetaan säännöllisesti myös kilpailun aikana. 

- Järjestyksenvalvojat valvovat tapahtumaa sisääntuloportilla ja varmistavat ettei alueelle saavu 

ylimääräisiä henkilöitä.  

- Rata-alue jakautuu kolmeen eri tilaan. Ne ovat kilparata, pysäköintivarikko ja katsomo. Kilpailijat ja 

heidän huoltajansa ovat kilpailun aikana ajovuorollaan kilparadalla sekä muuna aikana 

pysäköintivarikolla. Pysäköintivarikolla on oma varikkokatsomo. Yleisö seuraa kilpailua heille 

varatuilta katsomo-alueilta. 

 

Erityisjärjestelyt: 



- Kilpailupaikalla vältetään käteisen rahan käsittelyä. Ilmoittautumismaksut maksetaan tilille 

ennakkoon. Kilpailupaikalla on käytössä maksupääte. 

- Kilpailuun hyväksytään mukaan kilpailijoita rajoitettu määrä kokoontumisrajoitukset huomioiden. 

Avustajien määrä on rajattu kahteen (2).  

- Kilpailutoimiston luukuilla suojapleksit. 

- Katsastukseen saapuu vain kuljettaja ilman avustajia. 

- Pysäköintivarikolla käytetään autokuntien välillä turvavälejä. Henkilökunta ohjaa kilpailijan 

varikkopaikalle. Kilpailijoiden ja heidän avustajiensa tulee pitää turvaetäisyys muihin ihmisiin. 

- Pysäköintivarikko on suljettu yleisöltä. Sisääntuloteitä valvovat järjestyksenvalvojat. 

- Kilpailupaikalle on lisätty käsienpesupaikkoja sekä käsidesiä. 

- Toimitsijat välttävät turhia kokoontumisia (pois lukien heidän ohjeistaminen, jotka tehdään osa-

alueittain pienissä erissä). Lähes kaikkien toimitsijoiden toimipiste on ulkoilmassa. Kilpailun 

johtotornissa ovat vain kilpailunjohtaja, turvapäällikkö ja tuloslaskenta yläkerrassa sekä kilpailun 

sihteeri alakerrassa. Muilta henkilöiltä on pääsy torniin kielletty. Toimitsijat noutavat ruokansa 

ruokapisteestä porrastetusti turvaetäisyydet huomioiden. 

- Kilpailijat on ohjeistettu ottamaan yhteyttä järjestäjään sähköisesti.  

- Palkintojenjaossa ei kätellä ja kontakteja vältetään. 

- Toimihenkilöille on tarjolla kasvomaskeja ja suojakäsineitä, niiden käyttöä suositellaan. 

- Järjestäjä kerää kaikkien kilpailuun osallistuvien henkilöiden (kilpailijat, tiimien henkilökunta, 

toimitsijat, median edustajat jne.) yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero).   

- Kuuluttaja muistuttaa ihmisiä turvaetäisyyksien noudattamisesta. 
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