
 

 

 

COVID-19 TOIMENPIDESUUNNITELMA 56. Arctic Lapland Rally 14. – 16.1.2021 

Ralli SM-osakilpailu / NEAFP, Järjestäjä Rovaniemen Urheiluautoilijat ry 

1. TOIMENPIDESUUNNITELMA ULKOMAILTA SAAPUVILLE 
a. Rajavartiolaitoksen ennakkolupa tarvitaan, jonka hakee kilpailun järjestäjä ja toimittaa kilpailijoille. 

b. Ennakkotestaus tehtävä lähtömaassa ja sen on oltava alle 72 tuntia vanha ennen poistumista maasta 

– oltava negatiivinen. Tämän tuloksen tarkastetaan Mehiläisen pikatestauksen yhteydessä.  

c. Covid-19 pikatestaus suoritetaan Rovaniemellä saapumisen jälkeen ennen kilpailuun liittyvien 

toimenpiteiden suorittamista – tuloksen on oltava negatiivinen. Samassa yhteydessä Mehiläisen 

Covid-19 testaaja tarkastaa lähtömaan testin oikeellisuuden. 

i. Kilpailun järjestäjä on sopinut testauksen Mehiläisen kanssa. 

ii. Pikatestauksen tulos saadaan 1 – 3 tunnin kuluessa. 

iii. Testattavat henkilöt odottavat tulosta ennen ralliin liittyvien toimenpiteiden aloittamista. 

iv. Testituloksen on oltava negatiivinen. 

1. Positiivinen testitulos tarkoittaa karanteeniin siirtymistä ja ralliin ei voi osallistua. 

d. Kilpailun sääntöjen ja muun ohjeistuksen mukainen toiminta vaaditaan. 

i. Kilpailun säännöissä on toimintatavat muutettu sellaisiksi, että kilpailun järjestäjät ja kilpailijat 

eivät kohtaa lukuun ottamatta seuraavia tilanteita: 

1. Katsastus, jossa yksi kilpailijan edustaja esittelee auton. Teknisten vaatimusten 

osalta vain joidenkin ajoneuvojen osalta kaksi kilpailijan edustajaa.  

2. Ennakkomateriaalin nouto, jossa yksi kilpailijan edustaja noutaa materiaalin. 

ii. Kilpailun säännöissä on toimintatavat muutettu sellaisiksi, että kilpailijat eivät kohtaa toisiaan. 

iii. Kilpailun säännöissä on toimintatavat muutettu sellaisiksi, että kilpailijat ja median edustajat 

osaavat käyttäytyä Covid-19 ohjeistuksen mukaisesti. 

1. Median edustajat akreditoidaan. 

iv. Kilpailijat eivät kohtaa katsojia. 

  



 

e. Kilpailu järjestetään ilman katsojia. 

i. Voimakas tiedottaminen ilman katsojia ajettavasta kilpailusta on käynnistetty 

ii. Kilpailun seuraaminen sähköisin apuvälinein on järjestetty katsojille, jotka voivat seurata 

kilpailua kotoa käsin. 

iii. Turvallisuussuunnitelman mukaisesti estetään katsojien liikkuminen kilpailualueelle 

1. Estämällä liikenne pääteiden varrelta. 

2. Pääteiden risteysalueille asetetaan pysäköintikieltoalueet. 

3. Huoltoalueelle pääsy estetään liikenteen ohjauksella noin kaksi kilometriä ennen 

huoltoaluetta.   

2. TOIMENPIDESUUNNITELMA SUOMALAISILLE KIIHTYMIS- 

TAI LEVIÄMISVAIHEESSA OLEVILTA PAIKKAKUNNILTA 
a. Covid-19 pikatestaus suoritetaan kotipaikkakunnalla tai Rovaniemellä saapumisen jälkeen ennen 

kilpailuun liittyvien toimenpiteiden suorittamista Mehiläisen toimipisteessä – tuloksen on oltava 

negatiivinen. 

i. Kotipaikkakunnalla suoritettu testaus saa olla suoritettu enintään 48 tuntia ennen 

Rovaniemelle saapumista.  

ii. Kilpailun järjestäjä on sopinut testauksen Mehiläisen kanssa. 

iii. Pikatestauksen tulos saadaan 1 – 3 tunnin kuluessa. 

iv. Testattavat henkilöt odottavat tulosta ennen ralliin liittyvien toimenpiteiden aloittamista. 

v. Testituloksen on oltava negatiivinen. 

1. Positiivinen testitulos tarkoittaa karanteeniin siirtymistä ja ralliin ei voi osallistua. 

b. Kilpailun sääntöjen ja muun ohjeistuksen mukainen toiminta vaaditaan. 

i. Kilpailun säännöissä on toimintatavat muutettu sellaisiksi, että kilpailun järjestäjät ja kilpailijat 

eivät kohtaa lukuun ottamatta seuraavia tilanteita: 

1. Katsastus, jossa yksi kilpailijan edustaja esittelee auton. Teknisten vaatimusten 

osalta vain joidenkin ajoneuvojen osalta kaksi kilpailijan edustajaa. 

2. Ennakkomateriaalin nouto, jossa yksi kilpailijan edustaja noutaa materiaalin. 

ii. Kilpailun säännöissä on toimintatavat muutettu sellaisiksi, että kilpailijat eivät kohtaa toisiaan. 

iii. Kilpailun säännöissä on toimintatavat muutettu sellaisiksi, että kilpailijat ja median edustajat 

osaavat käyttäytyä Covid-19 ohjeistuksen mukaisesti. 

1. Median edustajat akreditoidaan. 

iv. Kilpailijat eivät kohtaa katsojia. 

c. Kilpailu järjestetään ilman katsojia. 

i. Voimakas tiedottaminen ilman katsojia ajettavasta kilpailusta on käynnistetty 



 

ii. Kilpailun seuraaminen sähköisin apuvälinein on järjestetty katsojille, jotka voivat seurata 

kilpailua kotoa käsin. 

iii. Turvallisuussuunnitelman mukaisesti estetään katsojien liikkuminen kilpailualueelle 

1. Estämällä liikenne pääteiden varrelta. 

2. Pääteiden risteysalueille asetetaan pysäköintikieltoalueet. 

3. Huoltoalueelle pääsy estetään liikenteen ohjauksella noin kaksi kilometriä ennen 

huoltoaluetta.   

3. TOIMENPIDESUUNNITELMA SUOMALAISILLE 

PERUSVAIHEESSA OLEVILTA PAIKKAKUNNILTA 
a. Kilpailun sääntöjen ja muun ohjeistuksen mukainen toiminta vaaditaan. 

i. Kilpailun säännöissä on toimintatavat muutettu sellaisiksi, että kilpailun järjestäjät ja kilpailijat 

eivät kohtaa lukuun ottamatta seuraavia tilanteita: 

1. Katsastus, jossa yksi kilpailijan edustaja esittelee auton. Teknisten vaatimusten 

osalta vain joidenkin ajoneuvojen osalta kaksi kilpailijan edustajaa. 

2. Ennakkomateriaalin nouto, jossa yksi kilpailijan edustaja noutaa materiaalin. 

ii. Kilpailun säännöissä on toimintatavat muutettu sellaisiksi, että kilpailijat eivät kohtaa toisiaan. 

iii. Kilpailun säännöissä on toimintatavat muutettu sellaisiksi, että kilpailijat ja median edustajat 

osaavat käyttäytyä Covid-19 ohjeistuksen mukaisesti. 

1. Median edustajat akreditoidaan. 

iv. Kilpailijat eivät kohtaa katsojia. 

b. Kilpailu järjestetään ilman katsojia. 

i. Voimakas tiedottaminen ilman katsojia ajettavasta kilpailusta on käynnistetty 

ii. Kilpailun seuraaminen sähköisin apuvälinein on järjestetty katsojille, jotka voivat seurata 

kilpailua kotoa käsin. 

iii. Turvallisuussuunnitelmassa estetään katsojien liikkuminen kilpailualueelle 

1. Estämällä liikenne pääteiden varrelta. 

2. Pääteiden risteysalueille asetetaan pysäköintikieltoalueet. 

3. Huoltoalueelle pääsy estetään liikenteen ohjauksella noin kaksi kilometriä ennen 

huoltoaluetta.   

4. COVID-19 PIKATESTAUS 
Kaikki kilpailuun testausta vaativat henkilöt testataan Mehiläisen pikatestauksella joko Rovaniemellä tai 

suomalaiset kotipaikkakunnallaan enintään 48 tuntia ennen Rovaniemelle saapumista.  

Testattavat ilmoittautuvat testaukseen Akkreditointi linkin kautta. Linkki opastaa 

henkilöitä oikeaan ilmoittautumiseen, mutta kilpailun järjestäjä vielä tarkastaa jokaisen 

kohdalta tarvitaanko testausta vai ei ja korjaa tarvittaessa oikeaan ryhmään. 



 

Kotipaikkakunnalla testissä käyvät sopivat testauksen paikallisen Mehiläisen toimipisteen 

kanssa ja ilmoittavat asiasta järjestäjälle  

Rovaniemellä testattavat kilpailun järjestäjä ilmoittaa Mehiläiselle ja testattavalle 

suunnitellun testausajankohdan. Testausajankohta pyritään järjestämään välittömästi 

Rovaniemelle saapumisen ajankohtaan. 

Testitulokset Mehiläinen toimittaa testattavalle ja kilpailun järjestäjän tätä toimintoa 

varten perustamaan sähköpostiosoitteeseen, johon on pääsy ainoastaan välttämättömillä 

henkilöillä.  

Negatiivisen testituloksen saaneet henkilöt voivat aloittaa kilpailuun liittyvät toimet. 

Tunnisteena akkreditoinnista käytetään ranteeseen asennettavaa tunnistetta, jota ei voi 

uudelleen asentaa. Ilman ranteessa olevaa tunnistenauhaa ei sallita liikkumista missään 

kilpailualueella. 

5.  AKKREDITOINTI 
Kaikki kilpailuun osallistuvat toimitsijat, kilpailijat tai heidän tiimiensä jäsenet akkreditoidaan samaa 

menettelyä noudattaen.  

Kilpailun järjestäjä lähettää kaikille kilpailuun osallistuville henkilöille akkreditointilinkin ja seuraavat 

toimintaohjeet: 

Hei ja tervetuloa 56. Arctic Lapland Rallyyn! 

Ohessa on tietoa COVID-19 testauksiin: 

Testausinfosta löytyy etukäteisohjeita testaukseen liittyen, kattavampi 

paketti lähetetään sähköpostilla ensi viikolla kunhan ilmoittautuminen on 

loppunut ja paketti voidaan kasata. Todennäköisesti testausaikatauluja 

tullaan järjestelemään, jotta kaikki pääsisivät testeihin helposti.  

COVID-19 Akkreditointilomake tulee täyttää mahdollisimman pian ja 

lähettää järjestäjälle. Lomakkeen avulla tarkastamme kaikki 

kilpailuumme saapuvat henkilöt ja sen mukaan annamme jatko-ohjeita. 

On siis tärkeää, että jokaisesta kilpailijaparin mukana saapuvasta 

henkilöstä on täytetty lomake. Tällä hetkellä ohjeistus velvoittaa kaikkia 

kiihtymis- tai leviämisalueelta saapuvia testattaviksi, mutta mahdollisten 

muutosten tai lisäselvitystöiden vuoksi pyydämme kaikkia täyttämään 

lomakkeen, vaikka osallistuisitte kilpailuun perustason alueilta. 

Linkki täytettävään lomakkeeseen:COVID-19 Akkreditointi/Accreditation   

Valtakirja Mehiläiselle tulee täyttää etukäteen ja esittää COVID-19 

testiin saavuttaessa. 

Katriina Keskiniva 

COVID19- koordinaattori 

Arctic Lapland Rally 

https://forms.gle/LMEvzkkuCxqxB1PF9


 

Rovaniemen Urheiluautoilijat Ry 

Covid-19 -koordinaattori tarkastaa autourheilun kattojärjestön KITI kilpailupalvelimelta henkilöiden 

kotipaikkakunnat ja vertaa heidän antamansa ilmoitukseen. Tietojen vaihdon valtakirjan oikeuttamia 

tietoja käsittelee ainoastaan välttämättömät henkilöt. Tämän perusteella varmistetaan henkilöiden oikea 

testaustarve. 

Ulkomailta saapuvien osalta kaikki testataan Rovaniemellä ennen kilpailuun liittyvien toimenpiteiden 

aloittamista ja tässä yhteydessä Mehiläisen Covid-19 testaaja tarkastaa lähtömaan testin oikeellisuuden. 

Kaikille testattaville lähetetään lisätietoa testausajankohdasta testattavien toiveisiin ja 

testausmahdollisuuksiin verraten. 

Kilpailun järjestäjä huolehtii, etteivät akkreditoimattomat henkilöt osallistu kilpailun järjestämiseen tai 

kilpailuun.  

6. YLEISTÄ 
Kilpailijat, huoltohenkilöstö ja tiimien johto saapuu Rovaniemelle erilaisilla kulkuvälineillä eri aikoina ja he 

majoittuvat itse varaamissaan majoituksissa. Yhteisiä ruokailuja ei ole järjestetty ja he huolehtivat 

ruokahuollostaan itsenäisesti. Olemme kaikessa informoinnissa tuoneet esille vastuullisen 

käyttäytymisen tärkeyttä virustorjunnan osalta ja vapaa-ajan kokoontumisia suositellaan voimakkaasti 

välttämään. 

Kilpailun toimihenkilöistä suurin osa asuu Rovaniemellä ja majoittuvat sekä ruokailevat pääsääntöisesti 

kotonaan.  

Muilta paikkakunnilta saapuvat toimihenkilöt saapuvat pääosin omilla autoillaan pienryhmissä. 

Toimihenkilöt työskentelevät pääosin näissä samoissa pienryhmissä ja heidän majoituksensa on 

järjestetty neljän hengen mökkihuoneistoissa. Ryhmät pidetään erillään toisistaan aikatauluttamalla 

tarvikkeiden nouto ja työtehtävät rytmittyvät automaattisesti hieman eri ajankohtiin ryhmien tehtävistä 

johtuen. Testattavat henkilöt eivät Rovaniemelle saapumisen jälkeen aloita kilpailuun liittyvien 

toimenpiteiden suorittamista, saa kohdata kilpailijoita tai järjestäjiä tai käydä majoituksessaan ennen 

negatiivisen pikatestin tuloksen saantia. Olemme kaikessa informoinnissa tuoneet esille vastuullisen 

käyttäytymisen tärkeyttä virustorjunnan osalta ja vapaa-ajan kokoontumisia suositellaan voimakkaasti 

välttämään.  

Maastossa työskentelevien ruokahuolto hoituu poikkeuksellisesti heidän omalla eväsjärjestelyllään. 

Toimistoissa työskentelevät ruokailevat kolmessa ravitsemusliikkeessä. Liikkuvat yksiköt ruokailevat 

ennalta määrätyissä sopimus ravitsemusliikkeissä.  

Kilpailu alkaa ennakkotutustumismateriaalin jaolla 10.1.2021, ennakkotutustuminen alkaa 11.1.2021, 

katsastus 14.1.2021 ja kilpailupäiviä ovat 15 ja 16.1.2021. Tarvittaessa lisätietoja antaa kilpailun johtaja. 

 

56. Arctic Lapland Rally 

 

Heikki Isomaa 

Kilpailun johtaja, +358 400 581 006 

heikki.isomaa@finavia.fi 


