
SML suosittelee koronaviruksen leviämisen estämiseksi alla olevia toimenpiteitä 
kilpailutoimintaan ja moottoriratojen sekä harjoittelupaikkojen ylläpitämiseen. 

Järjestäjät ja radan ylläpitäjät voivat laatia omat ohjeet alueen tarpeiden ja lajin 
näkökulmasta nämä suositukset huomioiden. Ohjeistuksia ja linkkejä on kerätty 
SML:n verkkosivulle omaan osioon 

 
SML:n verkkosivu 

 
 
SML:n suositukset kilpailutoiminnan järjestämiseksi 1.6.2020 alkaen 

- SML:n alaista kilpailutoimintaa voi järjestää erityisjärjestelyin voimassa olevat 
rajoitukset huomioiden 1.6.2020 alkaen. Aluehallintovirasto määrää 
rajoituksista aina 30 päivän ajaksi. Heinäkuun osalta tiedotamme lisää heti, kun 

uusista määräyksistä tiedotetaan.  Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan THL:n ja 
OKM:n julkaisemassa oheistuksessa mainittuja toimenpiteitä ja niiden 

huomioimista. 

 THL ja OKM-ohje  

 

- Myös aluehallintovirastot ja Olympiakomitea ovat julkaisseet ohjeita 
kilpailutapahtumien järjestelyihin liittyen. Lisäksi THL on antanut viruksen 

leviämisen estämiseen liittyviä lisäohjeita. Järjestäjien on tärkeää perehtyä 
huolellisesti kaikkiin ohjeisiin. SML on kerännyt yhteenvedon ohjeista omalle 
verkkosivulleen.  

 
o Aluehallintovirasto 

o Olympiakomitea 
o Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 
o Suomen Moottoriliitto ry  

 
 

- Aluehallintovirastot ovat julkaisseet tarkennuksia usein kysyttyä -osiossa. 
Verkkosivu sisältää vastauksia ja tarkennuksia rajoituksiin liittyviin 
kysymyksiin. 

Aluehallintoviraston verkkosivu 
 

- Kilpailutoimintaa voi järjestää kaikilla kilpailutasoilla ja kaikissa lajeissa. SML:n 
lajiryhmät koordinoivat normaalin käytännön mukaisesti lajien 

kilpailukalentereita ja kilpailuformaatteja.  
 

- Kilpailutoimintaa voidaan toteuttaa lajinomaisesti. Esimerkiksi lähtöpuomilla 

kilpailijat voidaan sijoittaa normaalisti. 
 

- Toiminnassa on huomioitava Aluehallintoviraston asettama 500 henkilön 
maksimiraja ja 50 henkilön ryhmäkoko. 500 henkilön raja sisältää kaikki 
alueella samanaikaisesti kyseisellä hetkellä oleskelevat henkilöt. 

 
 

- Muilla tapahtumaan liittyvillä kokoontumisalueilla on huomioitava, että THL:n ja 
OKM:n ohjeistuksen mukaan alueen koko on suhteutettava kaikissa tilanteissa 

https://www.moottoriliitto.fi/jasenkerhoille/koronaepidemia-ja-toiminnan-ohjeet/
https://www.moottoriliitto.fi/site/assets/files/2652/ohje_yleisotilaisuuksiin_yleisiin_kokoontumisiin_ja_julkisten_tilojen_kayttoon_140520.pdf
http://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/UNKeWEF40g5w/content/kesakuussa-kokoontumisrajoitus-50-henkea-50-500-hengen-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjarjestelyin?redirect=http%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftiedotteet-2020%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UNKeWEF40g5w%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://www.moottoriliitto.fi/jasenkerhoille/koronaepidemia-ja-toiminnan-ohjeet/
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14403#yleis%C3%B6-1


niin, että henkilöillä on mahdollista pitää 1-2 metrin turvaväli muihin ihmisiin. 
 

- SML suosittelee, että kilpailijat osallistuvat kilpailuun mahdollisimman pienellä 
tiimillä maksimihenkilörajasta johtuen.  
 

- SML suosittelee median edustajien akkreditointia alueen  
maksimihenkilömäärän seuraamiseksi. 

 

- Yleisöalueiden tulee olla selvästi merkittyjä ja alueen tulee olla niin suuri, että 
henkilöt voivat pitää 1-2 metrin turvavälin muihin katsojiin.  

 

- Järjestäjän on tärkeää varata riittävästi toimitsijoita erityisjärjestelyjen 
toteuttamiseksi ja valvomiseksi kilpailupaikalla. 

 
- Kilpailualueella sijaitsevien yleisten tilojen osalta suositellaan noudatettavaksi 

Olympiakomitean ja THL:n ohjeistusta toimenpiteistä viruksen leviämisen 

estämiseksi. 
 

Olympiakomitean ohjeistus 
 

THL:n verkkosivu 

 
- Majoittuminen varikolla on sallittua, jos radan säännöt niin sallivat ja 

henkilömääräraja huomioidaan. Majoittumiseen liittyen SML suosittelee 
noudatettavaksi karavaanareille julkaistua ohjeistusta.   
 

Karavaanareiden ohjeistus 
 

 

Moottorirata-alueen tai -reitin ylläpitäjille harjoitustoiminnassa 

SML suosittelee koronaviruksen leviämisen estämiseksi alla olevia toimenpiteitä 
moottoriratojen ja harjoittelupaikkojen toimintaan. Radan ylläpitäjät voivat laatia 
omat ohjeet radantarpeiden ja lajin näkökulmasta SML:n suositukset huomioiden: 

- Moottorikerhojen ohjattu valmennustoiminta on sallittua. 1.6. alkaen toimintaa 

voidaan toteuttaa maksimissaan 50 henkilön ryhmissä.  
 

- Vapailla harjoitteluvuoroilla paikalla on oltava valvoja, joka ohjeistaa kaikkia 
paikalle saapuvia oikeista toimintatavoista. Ohjeistaminen tulee tehdä 
varoetäisyys huomioiden. 

 
- Omatoiminen harjoittelu ulkoliikuntapaikoilla, kuten moottoriradoilla on 

sallittua, kunhan lähikontakteja vältetään. Lisätietoja on saatavilla 
viranomaisten ja olympiakomitean ohjeistuksista viruksen leviämisen 

estämiseksi. 
 
THL ja OKM ohjeistus 

 
Olympiakomitean ohjeistus 

 

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/15/olympiakomitean-toimintaohjeet-lajien-huippu-urheiluun-koronavirusepidemian-aikana/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/sf-caravan-julkaisi-ohjeet-leirintaalueen-kayttajille/
https://www.moottoriliitto.fi/site/assets/files/2652/ohje_yleisotilaisuuksiin_yleisiin_kokoontumisiin_ja_julkisten_tilojen_kayttoon_140520.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/


- Tarvittaessa alueelle saapuvia harrastajamääriä on rajoitettava määräysten 
noudattamiseksi. Alueen koko tulee olla niin suuri, että lähikontaktit voidaan 

välttää.  
 

- Alueelta suositellaan poistettavaksi kaikki yleisessä käytössä olevat tai 

vuokrattavat tavarat, pesulaitteet tai huoltoon tarkoitetut työkalut. Jokaisen 
tulee käyttää omia välineitä. 

 
- Varikolla olevien ajajien huoltopisteiden välillä suositellaan vähintään 5m tyhjää 

varoaluetta. 

 
- Huolehdi, että saippuaa ja käsidesiä on WC-tiloissa tarjolla riittävästi ja 

mahdollisimman monessa paikassa. 
 

- Kerhotalo tai yleiset sisäoleskelutilat on suositeltavaa pitää suljettuna yleiseltä 

käytöltä. 
-  

- Hyödynnä maksuissa etämaksua, ennakkomaksua, mobiilimaksamista ja muita 
vastaavia maksutapoja. 
 

 

Moottoriradalla tai -reitillä harjoittelevalle 

 

- Jos sinulla on pieniäkin hengitystieinfektion oireita, pysy kotona ja vältä muita 
ihmisiä. Älä lähde moottoriradalle harjoittelemaan.  

 
- Selvitä aina etukäteen radan ylläpitäjältä radalla vallitsevat 

käyttäytymissäännöt ja ohjeet. 
 

- Harjoittele maltilla ja rauhallisesti loukkaantumisten välttämiseksi.  

 

- Vältä kaikkea kontaktia muiden rata-alueella liikkuvien kanssa. Muista THL:n 
määrittelemät varoetäisyydet. 

 

- Älä lainaa varusteita tai työkaluja muille harrastajille tai muilta harrastajilta. 
 

- Aina tarpeen vaatiessa pese kädet vedellä ja saippualla. Jos vettä ja saippuaa ei 
ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. 
 

- Voit epäillä koronavirustartuntaa, jos sinulla on kuumetta, yskää, kurkkukipua, 
päänsärkyä tai hengenahdistusta. Jos taudin oireet ovat lieviä etkä kuulu 

riskiryhmiin, lääkärin tekemään taudin määritystä ei pääsääntöisesti tarvita, 
vaan taudin voi sairastaa kotona. 
 

- Terveydenhuollon yksiköihin ja Päivystyspalveluun tulee olla yhteydessä 
ainoastaan, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. 
Päivystysapu-palvelun ja terveyskeskusten turhaa kuormittamista tulee välttää, 

jotta kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt saavat apua nopeammin. 
 

- Lisäohjeita ja tietoa saa SML:n ja viranomaisten verkkosivuilta.  

 
 


