
 

 

 

 

 

Mikkeli 6.8.2021 

 
Kesäinen tervehdys, 
 
Minulla on ilo ja kunnia toivottaa sinut ja tiimisi tervetulleeksi Lahteen TOP Building -ralliin, sekä omasta, että tiimini 
puolesta. Kuukausien työ ja valmistelut huipentuvat 13. – 14.8.2021 ajettavaan kilpailuumme. Aiemmista vuosista 
poiketen kilpailumme kattaa niin kansallinen ralli trophy -osakilpailun, kuin myös Ralli SM -osakilpailun ja meitä onkin 
hieno määrä starttaamassa haastavalle reitillemme, ensin perjantaina Sysmän suunnalle ja lauantaina Lammin suunnalle. 
 
Muutamia asioita, joihin toivon sinun, sekä tiimisi kiinnittävän huomiota: 
 

- Korona -ohjeistuksemme ja normaalit ennalta ehkäisevät toimintatavat, kuten käsidesin käyttö, riittävät turvavälit 
ja tilanteet, joissa liikumme sisätiloissa, tai emme voi pitää turvavälejä, käytämme maskia 

- Rallimme ajankohdasta johtuen, on myös viljojen puinti käynnistynyt. Huomioittehan nuottia tehdessä, että reitillä 
voi olla ajoittain hyvinkin leveitä työkoneita liikenteessä ja yllättävä tilanne voi tulla vaikkapa mäen takana. 
Varovaisuutta siis liikenteeseen 

- Huomioittehan myös nopeusrajoitukset, joita on ehdottomasti noudatettava. Reitillä suoritetaan nopeusvalvontaa 
järjestäjän, sekä poliisin toimesta. Seurantaa järjestäjän toimesta tehdään sekä GPS:n, että fyysisen valvonnan 
voimin. Ylinopeudesta rangaistaan! 

 
Tutustuthan vielä tähän kilpailijaohjeeseen huolella. Tarvittaessa sinua ja tiimiäsi auttavat kilpailijoiden yhdyshenkilöt, 
joiden tiedot löydät tästä ohjeesta. 
 
Toivotan sinut ja tiimisi tervetulleeksi ralliimme ja Lahteen! 
 
Tomi Jääskeläinen 
Kilpailunjohtaja 
TOP Building -ralli 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

1. COVID-19 PROTOKOLLA 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin COVID-19-protokollaan milloin tahansa ja ilmoittaa muutoksista 

virallisen ilmoitustaulun kautta. Katso SPORTITY -sovellus, salasana LHR2021. 

1.1 SAAPUMINEN TAPAHTUMAAN 

Muista maista kuin Suomesta saapuvat osallistujat 

1) Lähetä COVID-19-akkreditointitietosi vastaamalla järjestäjän lähettämiin sähköpostiviesteihin. 

2) Käy COVID-19-testissä (joko PRC- tai antigeenitesti) ennen lähtömaastasi lähtöä (oltava alle 72 tuntia vanha 

saapuessasi Suomeen). Lähetä tulos järjestäjän sähköpostiosoitteeseen covid@lahtihistoricrally.fi mahdollisim-

man pian ja pidä todistus mukanasi koko matkan ajan. 

3) Mene COVID-19-testiin (antigeeni) heti saa Suomeevuttuasi. Pidä tulostodistus mukanasi koko matkan ajan.  

Järjestäjä on neuvotellut alennetut hinnat Mehiläinen Oy:n kanssa. Antigeenitesti maksaa 99 euroa, PCR-testi 

195 euroa, maksetaan luottokortilla. Tiedot testauspaikoista ja niiden aukioloajoista tulevat myöhemmin.  

4) Mikäli lähdet Suomesta alle 5 päivää saapumisestasi, toista COVID-19-testiä ei tarvita Suomessa.  

Jos tarvitset COVID-19-lähtötestin matkustaaksesi takaisin kotimaahasi, testausmahdollisuus voidaan järjestää 

Mehiläinen Oy:n Lahden palvelupisteessä perjantaina ja/tai lauantaina. Ilmoita COVID-19-yhteyshenkilölle tes-

taustarpeistasi sähköpostitse covid@lahtihistoricrally.fi. Muista varata lähtötesti etukäteen ja ottaa se riittävän 

ajoissa, jotta saat tuloksen ennen lähtöä. 

Jos tulet Suomeen EU: n ulkopuolelta ja sinulla ei ole voimassa olevaa Covid-19-rokotussarjaa, järjestäjä hakee 

erityislupaa, jotta voit saapua Suomeen ja lähettää sen sähköpostitse heti, kun Rajaviranomaiset ovat antaneet 

luvan. 

Suomesta saapuvat osallistujat 

COVID-19 testausta ei tarvita. 

1.2 OLESKELU SUOMESSA JA TÄSSÄ TAPAHTUMASSA 

Käytä aina asianmukaista maskia, muista hyvä käsihygienia ja pidä 1-2 metrin turvaetäisyys muihin ihmisiin. 

Suosittelemme pitämään sosiaaliset kontaktit mahdollisimman vähäisinä koko tapahtuman ajan sekä tapahtuma-

paikoilla että vapaa-aikana niiden ulkopuolella. 

COVID-19 oireet ja positiivinen testitulos 

Jokaisen, joka tuntee minkäänlaisia COVID-19-oireita, on välittömästi eristettävä itsensä. Ota tällöin yhteyttä ta-

pahtuman COVID-19-yhteyshenkilöön Tanja Tuomisto Puh. +358 40 568 9205 saadaksesi lisätietoja tarvittavista 

menettelyistä. 

Jos sinulla on kysyttävää Covid-19-asioista, älä epäröi kysyä sähköpostitse covid@lahtihistoricrally.fi . 

Tehdään tapahtumastamme terveysturvallinen kilpailu kaikille! 

 

mailto:covid@lahtihistoricrally.fi


 

 

 

 

2. KILPAILUVIIKON OHJELMA  

(aikataulussa kisapäivien osalta HRT ajat mustalla ja SM ajat sinisellä värillä) 

 
Keskiviikko 11.8.2021  

klo 07.30 Kilpailutoimisto avataan, Lahden urheilu- ja messuhalli, Salpausselänkatu 7 15210 Lahti 

klo 07.30 Paperitarkastus; kilpailumateriaalin jako alkaa (luokat 29–33) 

klo 08.30 Ennakkotutustuminen alkaa (luokat 29–33) 

klo 17.30 Ennakkotutustuminen päättyy 

klo 18.30 Kilpailutoimisto suljetaan 

  

klo 07.30 Kilpailutoimisto avataan, Lahden urheilu- ja messuhalli, Salpausselänkatu 7 15210 Lahti 

klo 16.00–18.30 Kilpailumateriaalin ja GPS laitteiden jako kilpailutoimistossa; Lahden Urheilu- ja Messukeskus, 
Salpausselänkatu 7, 15210 Lahti. (vain toinen kilpailijaparin jäsenistä noutaa materiaalin) 

klo 18.30 Kilpailutoimisto suljetaan 

  

Torstai 12.8.2021  

klo 6.30 Kilpailutoimisto avataan 

klo 7.00–16.00 Ennakkotutustuminen jatkuu 

klo 20.00 Kilpailutoimisto suljetaan 

  

klo 6.30 Kilpailutoimisto avataan 

klo 6.30–12.00 Kilpailumateriaalin ja GPS laitteiden jako kilpailutoimistossa 

klo 7.30–19.30 Ennakkotutustuminen 

klo 14.00–21.00 Turvallisuustarkastus, osoitteessa Volvo Truck Center, Jatkokatu 1, 15230 Lahti 

klo 20.00 Kilpailutoimisto suljetaan 

klo 21.30 Kilpailun osan 1 lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan kilpailun virallisella sähköisellä 
ilmoitustaululla osoitteessa www.lahtihistoricrally.fi Sportity- mobiilisovelluksessa 

  

Perjantai 13.8.2021  

klo 6.30  Kilpailutoimisto avataan 

klo 07.00 Paperitarkastus, kilpailumateriaalin jako alkaa (luokat 11–28 ja 34–38) 
Ajanottolaitteiden ja GPS laitteiden jako alkaa (luokat 11–28, 29–33 ja 34–38) 

klo 7.30 Mediakeskus avataan, Lahden urheilu- ja messuhalli, Salpausselänkatu 7 15210 Lahti 

klo 8.30 Turvallisuustarkastus alkaa (Autosalpa, Vanhanradankatu 2, 15520 Lahti)  

klo 09.00 Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan, täydennetään 30 min välein kilpailun viralliselle 
sähköiselle ilmoitustaululle 

noin klo 10.45 Kilpailun lähtö; Osa 1; Lahden satama. Ensimmäinen kilpailija (luokka 24, tasanopeus) lähtee 
viimeisen EM Lahti Historic Rally –kilpailijan jälkeen. Kts. kilpailijaohje. 

noin 19.55 Parc Fermé; yötauko; kts. Kilpailijaohje, Kauppakatu 10, 15140 Lahti 

klo 20.00 Mediakeskus suljetaan 

klo 22.00 Kilpailutoimisto suljetaan 

  

klo 6.30  Kilpailutoimisto avataan 

klo 7.00 Ajanottolaitteiden jako alkaa kilpailutoimistossa (vain toinen kilpailijaparin jäsenistä noutaa 
ajanottolaitteen) 

klo 7.30 Mediakeskus avataan, Lahden urheilu- ja messuhalli, Salpausselänkatu 7 15210 Lahti 

noin klo 15.30 Kilpailun osan 1 lähtö Lahden satamasta; katso kilpailijaohje 

klo 20.00 Mediakeskus suljetaan 

noin klo 20.15 Huolto, Kariniemenkatu, 15140 Lahti 

noin klo 21.00 Parc Fermé, Kauppakatu 10, 15140 Lahti 

klo 22.00 Kilpailutoimisto suljetaan 

  

Lauantai 14.8.2021  

klo 7.00 Kilpailutoimisto avataan 

klo 8.00 Mediakeskus avataan 

http://www.lahtihistoricrally.fi/


 

 

noin 08.45 Lähtö Parc Fermésta, Kauppakatu 10, 15140 Lahti. Ensimmäinen kilpailija (luokka 24, 
tasanopeus) lähtee viimeisen EM Lahti Historic Rally –kilpailijan jälkeen, kts. kilpailijaohje. 

noin klo 12.40 Tauko / huolto; Kapakanmäen Tanssikeskus, Tuulos 

noin klo 18.00 Kilpailun maali, Satamakatu 7, 15140 Lahti; palkinnot jaetaan epävirallisten tulosten mukaan 
maalissa; kts. kilpailijaohje.  

Klo 20.00 Kilpailutoimisto ja mediakeskus suljetaan 

 Viralliset tulokset löytyvät kilpailun jälkeen kilpailun viralliselta sähköiseltä ilmoitustaululta 
osoitteesta www.lahtihistoricrally.fi sekä KITI-kisapalvelusta. 

  

klo 7.00 Kilpailutoimisto avataan 

klo 8.00 Mediakeskus avataan 

klo 8.30 Julkaistaan lähtöön oikeutettujen lähtöjärjestys kilpailun osalle 2 kilpailun sähköisellä virallisella 
ilmoitustaululla osoitteessa www.lahtihistoricrally.fi  sekä Sportity- mobiilisovelluksessa. 

noin klo 9.45 Kilpailun osan 2 lähtö Parc Fermésta; todellinen lähtöaika löytyy lähtöön oikeutettujen 
lähtöjärjestyksestä kilpailun osalle 2 sähköiseltä viralliselta ilmoitustaululta osoitteessa 
www.lahtihistoricrally.fi sekä Sportity-mobiilisovelluksessa 

noin klo 13.40 Kilpailun huolto/tauko; Tuuloksen Kauppakeskus, Tuuloksentie 1,14810 Tuulos 

noin klo 19.00 Kilpailun maali; palkinnot jaetaan epävirallisten tulosten mukaan maalissa; kts. kilpailijaohje.  

Klo 20.00 Kilpailutoimisto ja mediakeskus suljetaan 

 Viralliset tulokset löytyvät kilpailun jälkeen kilpailun viralliselta sähköiseltä ilmoitustaululta 
osoitteesta www.lahtihistoricrally.fi sekä KITI-kisapalvelusta. 

 

KILPAILUKESKUKSEN SIJAINTI JA YHTEYSTIEDOT  
 

Kilpailukeskus keskiviikosta 11.8.2021 lauantaihin 14.8.2021  
 

Lahti Halli  
Osoite: Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti  
Puh: +358 40 933 3751  
GPS koordinaatit: N60.985655 E25.637187  

 
Kilpailutoimiston aukioloajat 
Ke  11.08.2021 07:30 – 18:30  
To  12.08.2021 06:30 – 20:00  
Pe  13.08.2021 07:30 – 22:00  
La  14.08.2021 07:00 – 20:00 

 
LEHDISTÖKESKUKSEN AUKIOLOAJAT 

  
Lehdistökeskus  
Paikka: Lahti Halli, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti  
GPS-koordinaatit: N60.985655 E25.637187  
 
Avoinna 
To  12.08.2021 08:00 – 20:00  
Pe  13.08.2021 07:30 – 20:00  
La  14.08.2021 08:00 – 20:00 
 
 
 
 
 

http://www.lahtihistoricrally.fi/
http://www.lahtihistoricrally.fi/
http://www.lahtihistoricrally.fi/
http://www.lahtihistoricrally.fi/


 

 

 
 
 

 
3. KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖT 

 
 

   
Nina Suvanto   Aulis Ahonen 
+358 40 761 0504   +358 50 535 5100 
FIN / ENG   FIN / ENG 
 
Kilpailijoiden yhdyshenkilöt liikkuvat kilpailun toimintojen painopisteiden mukaan ja ovat puhelimella 
tavoitettavissa koko kilpailun ajan. 
 
 
4. ILMOITTAUTUMINEN JA MATERIAALIN JAKO 

 
Vain toisen kuljettajan on sallittua olla paikalla ilmoittautumisessa (Covid-19 rajoitukset) 

 
HRT 

 
Kilpailumateriaali noudetaan kilpailutoimistosta; luokat 29–33 keskiviikkona 11.08.2021 klo 07.30 alkaen 
ilmoittautumisen yhteydessä ja luokat 11–28 ja 34–38 perjantaina 13.08.2021 klo 07.00 alkaen ilmoittautumisen 
yhteydessä. 

 
SM 

 
Jokainen miehistö saa kilpailijamateriaalin, mm. tiekirjan, josta ilmenee noudatettava reitti yksityiskohtaisesti ja 2 
kpl reittikarttoja keskiviikkona 11.8.2021 klo 16.00–18.30 tai torstaina 12.8.2021 klo 6.30–12.00 
kilpailutoimistosta; 

 
Kilpailijoilta tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä: 
- Ajokortit  
- Ilmoittajalisenssi (jos ilmoittaja on muu kuin miehistön jäsen) 

 
Palauta ilmoittautumisen yhteydessä kilpailunjärjestäjälle valmiiksi täytettynä: 
- muutoksia ilmoittautumisessa lomakkeen (tarvittaessa) 

  



 

 

 
 
 

 
 
GPS -seurantalaitteet jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja ne pitää olla käytössä nuotituksen aikana. 
Seurantalaite pitää palauttaa yöksi kilpailukeskukseen, jossa ne ladataan käyttövalmiiksi seuraavaa päivää 
varten.  

 
Ajanotto transponderin saatte lähdön yhteydessä. Transponderi pitää palauttaa kilpailun maali-AT:lle tai 
keskeyttäessä purkuautoon tai lähimpään AT-pisteeseen. 

 
Ilmoittautumisen yhteydessä jaettavat materiaalit:  
kilpa-auton numerot + ikkunanumerot 2+2 
sarjasäännön mukainen tuulilasitarra 1 (kaikki luokat) 
katsastuspöytäkirja   1 
tiekirja    1 
reittikartta   2 
tutustumisauton numerotunnukset  2 (tarvittaessa)  
GPS seurantalaite   1  
 

 

5. TRAILERPARKKI JA KALUSTON PURKU 
 

Trailereille on varattu pysäköintialue os. Kärpäsenmäki, Vanha ravirata, Lahti, ja sen sijainti on merkitty oheiseen 
opaskarttaan.  

 
HUOMIOI, ETTÄ KILPAILUKESKUKSEEN EI SAA MENNÄ TRAILERIN KANSSA.  
KALUSTON PURKU VAIN TRAILERIPARKISSA!  

 
Traileriparkista on opastus kilpailukeskus/huoltoalueelle.  

 
 

6. KILPAILUKESKUKSEN ALUE / HUOLTOALUE 
 

Huoltoalue on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Seuraa liikenteenohjaajien opastusta ja katso kartta 
liitteet! Huoltoalueella on VAIN yksisuuntainen liikenne. Huoltoalueelle saa tulla vain yksi huoltoauto / 
kilpailijapari. 

 
Huoltoauto -tunniste on ehdottomasti oltava huoltoauton tuulilasin vasemmassa alakulmassa selvästi 
havaittavissa!  

 
Huoltoalueelle ei saa pysäköidä tutustumisajan autoja!! 

 
HUOLTOALUEELLA AVOTULEN TEKO MUKAAN LUKIEN KAASUGRILLIEN KÄYTTÖ ON EHDOTTOMASTI 
KIELLETTY! 

 
Kilpailukeskuksessa on pukuhuoneet ja suihkutilat, joihin on opastus.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
6.1 TUPAKOINTI 

 
Kilpailukeskuksessa ja huoltoalueella tupakointi on ehdottomasti kielletty (Tupakkalaki 12 § momentti 1). 

 
Tupakointi on sallittua vain järjestäjän osoittamassa paikassa! Toivomme, että kaikki tumpit osuvat 
tuhkakuppeihin, muuten kilpailun järjestäjän kerää niitä yötä myöden pihoilta.  
Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstänne! 

 
 

7. HUOLTAMINEN 
 

HRT 
 

Kilpailussa käytetään ns. flexi-huoltoa; Huolto A (pe 13.08.2021) ja Huolto C (la 14.08.2021) Huolto A (pe 
13.08.2021)  

 
Kilpailussa on keskitetty huolto. Perjantaina 13.08.2021 ennen lähtöä ja illalla ennen yö taukoa Lahdessa, 
Salpausselänkatu 7 15210 Lahti; sekä reitin varrella Sysmässä EK 3 jälkeen, Väihkyläntie 9 19700 Sysmä. 
 
Lauantaina 14.08.2021 reitin varrella Tuuloksessa EK 9 jälkeen, Lahden Valtatie 206, 14810 Hämeenlinna. 
 
Huoltaminen on sallittu ainoastaan näillä järjestäjän osoittamalla alueilla. 

 
SM 

 
Flexi-huolto (Huolto A) Lahdessa perjantai-iltana 13.8.2021, Jalkarannantie 23, 15900 LAHTI 

 
Kokoomatauko ja huolto (Huolto B) Tuuloksessa lauantaina 14.8.2021, Tuulosentie 1, 14810 TUULOS 

 
Rangaistus rikkomuksesta huoltoalueella: 
1. rikkomus 300 € 
2. rikkomus 800 € 
3. rikkomus kilpailusta sulkeminen kilpailunjohtajan päätöksellä 

 
 

8. TANKKAAMINEN 
 

HRT  
 

Tankkaaminen tapahtuu reitin varrella olevien, tiekirjaan merkittyjen huoltoasemien mittarikentillä tai niiden 
lähettyvillä olevilla erillisillä tankkausalueilla, joilla toteutetaan tankkaus omista kannuista (esim. 2-tahtiautot). 

 
SM  

 
Tankkaaminen on sallittua ainoastaan järjestäjän tiekirjassa osoittamilla huoltoasemilla sekä erikseen merkityillä 
tankkausalueilla Ralli SM -sarjasääntöjen mukaisesti. 
 
 



 

 

 
 
 

 
Ilmoittautuessaan kilpailuun, kilpailijan on ilmoitettava KITI:ssä kohdassa lisätiedot, mitä polttoainetta hän haluaa 
käyttää (lyijytön, E85 vai FIA Liite J:n mukainen) sekä se, mitä tankkaustapaa hän haluaa käyttää (aseman 
mittarista vai omista astioista). 

 
Kaikilla asemilla ei käy käteinen, joten varatkaa myös maksukortti mukaan! 

 
 

9. ENNAKKOTUTUSTUMINEN 
 

HRT 
 
Ennakkotutustumisaika on keskiviikkona 11.08.2021 klo 08.30–17.30 ja torstaina 12.08.2021 klo 07.00–16.00. 
Reittiin ennakkotutustumiskertojen määrää ei ole rajoitettu. 
 
Luokkien 11–28 ja 34–38 kilpailijat eivät saa ennakko tutustua kilpailun reittiin. Mikäli luokkien 11–28 ja 34–38 
kilpailija tai hänen edustajansa tavataan kilpailuun kuuluvilta erikoiskokeilta ennen omaa lähtöaikaansa, evätään 
kilpailijalta lähtöoikeus. Tämä ei sulje pois mahdollisia kansallisen lajiliiton määräämiä lisäsanktioita. 

 
SM 

 
Ennakkotutustuminen on torstaina 12.8.2021 klo 7.30–19.30. 
Kuhunkin erikoiskokeiseen saa tutustua vain kaksi (2) kertaa, mukaan lukien kahteen kertaan ajettavat 
erikoiskokeet. EK 7 ja EK 10 ajetaan suurimmalta osaltaan yhtenäisellä tieosuudella, ja niiden molempien osalta 
ennakkotutustuminen on sallittu kahteen (2) kertaan (EK:n lähdöstä maaliin). 

 
 

10. TURVALLISUUSTARKASTUS 
 

HRT 
 

Turvallisuustarkastus on pe 13.8.2021 klo 8.30–11.00.  
Paikka: Autosalpa Lahti, Vanhanradankatu 2, 15520 Lahti. 
 
Turvallisuustarkastukseen MAX 2 henkeä/kilpa-auto. Varustarkastukseen 1 henkilö per auto 
HUOM. Ajovarusteet EIVÄT SAA OLLA AUTOSSA katsastuksen aikana 
 
Katsastuksen aikataulu:  
8.30–9.00 Tasanopeus numerojärjestyksessä 401–417. Näytösajo ja Historic autot  
9.00–11.00 Näytösajo ja Historic autot numerojärjestyksessä. ENSIN Näytösajo 501–503 ja perään Historic autot 
201 – 258 
 
Katsastuksessa ei ole erillistä paperitarkastusta, vaan auton papereiden tarkastus tehdään etukäteen sähköisesti. 
Auton paperit tulee lähettää viimeistään 09.08.2021. Sähköisen lomakkeen linkki on 
https://forms.gle/f7bvPdjzCSkv2yJ36 ja se löytyy myös KITI:stä. Mikäli Lähettäminen ei jostakin syystä onnistu, 
niin ole yhteydessä kilpailunsihteeri Anne Järviseen puh. +358400711914 tai juhanne28@gmail.com 

 
Turvallisuustarkastuksessa on pakollinen melutarkastus. (Enintään 103 dB kierrosluvulla 3500 rpm.) Tämän rajan  
ylittävät ajoneuvot eivät läpäise tarkastusta. 



Turvallisuustarkastukseen tultaessa tulee kaikkien järjestäjän mainosten ja kilpailu numeroiden olla kiinnitettynä 
autoon. 

Tekninen tarkastus (kilpailun jälkeen) Autosalpa Lahti, Vanharadankatu 2, 15520 Lahti 

SM 

Turvallisuustarkastus on to 12.8.2021 klo 15.00 – 21.00.  
Paikka: Volvo Truck Center Lahti, Jatkokatu 1, 15230 Lahti. 
Max 2 henkilöä/kilpa-auto 

Turvallisuustarkastuksessa on pakollinen melutarkastus. (Enintään 103 dB kierrosluvulla 3500 rpm.) 
Tämän rajan  
ylittävät ajoneuvot eivät läpäise tarkastusta. 

Ajovarustetarkastukseen VAIN YHDEN autokunnan varusteet kerrallaan 

Turvallisuustarkastuksessa toimiminen Ralli SM katsastusohjeen mukaisesti (katso Liite). 

Turvallisuustarkastus päättyy 10 minuuttia viimeisen varatun ajan jälkeen.  

Turvallisuustarkastukseen tultaessa tulee kaikkien järjestäjän mainosten ja kilpailu numeroiden olla kiinnitettynä 
autoon. 

Katsastuksessa ei ole erillistä paperitarkastusta, vaan auton papereiden tarkastus tehdään etukäteen 
sähköisesti. Auton paperit tulee lähettää viimeistään 09.08.2021, rengaskoodilomake 12.08.2021. Sähköisen 
lomakkeen linkki on https://forms.gle/f7bvPdjzCSkv2yJ36 ja se löytyy myös KITI:stä. Mikäli Lähettäminen ei 
jostakin syystä onnistu, niin ole yhteydessä kilpailunsihteeri Anne Järviseen puh. +358400711914 tai 
juhanne28@gmail.com  

Kilpailuun sinetöitävät ja rekisteröitävät varaosat tarkastetaan ja tarvittaessa sinetöidään turvallisuustarkastuksen 
yhteydessä. (Turbokatsastus ja vaparikatsastuksen välissä olevassa hallissa). 
Kilpailun aikana varaturbojen ja Pop – Off venttiilien vaihdon tarkastaa HANNU KORKKA Puh.0400655737 
Tekninen tarkastus (kilpailun jälkeen) Autosalpa Lahti, Vanharadankatu 2, 15520 Lahti 

Vuoden2021 sinetit turboissa hyväksytään, näistä tarkastetaan vain sinetin numero. Jos sinetti vanha, pitää sinetti 
valmius löytyä, vanha sinetti vaihdetaan siis uuteen. 

Äänen mittaus kuittaa auton katsastukseen sisään. Katsastuksessa ei ole omaa AT asemaa. 

Katsastuspäällikkö Niko Kekkonen puh, +358400980816 

https://forms.gle/f7bvPdjzCSkv2yJ36
mailto:juhanne28@gmail.com


 

 

 
 
 

 
11. LÄHTÖ 

 
HRT 

 
Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella sähköisellä ilmoitustaululla 
Sportity-sovelluksessa. Kilpailijat saavat aikakorttinsa lähtö AT:lta (TC 0) Lahden satamasta. 
 
Kaikki Top Building –rallin luokat käyttävät kilpailussa kansainvälistä aikakorttia. 
 
Kilpailun järjestäjä julkaisee kilpailun virallisella sähköisellä ilmoitustaululla kirjallisen ohjeen kv-aikakortista. 
 
Kilpailun lähtö osalle 1: luokat 11–38 (perjantai 13.08.2021) viimeisen EM Lahti Historic Rally kilpailijan jälkeen 
Lahden satamasta 1 minuutin välein (EM Lahti Historic Rally 1. kilpailijaparin lähtöaika klo 09.31).  
 
Kilpailun osalle 2 (lauantai 14.08.2021) lähtevät luokat 11–38 Parc Ferméstä Hansatalon P-hallista viimeisen EM 
Lahti Historic Rallyn -kilpailijaparin jälkeen. (EM Lahti Historic Rally 1. kilpailijaparin lähtöaika klo 07.51). Viralliset 
lähtöajat ilmoitetaan kilpailun virallisella sähköisellä ilmoitustaululla. 

 
 

Super Rally – uudelleen mukaantulo 
 

Kilpailijapari, joka on joutunut ensimmäisen osan aikana jättämään erikoiskokeen tai erikoiskokeita ajamatta tai ei 
saavu osan viimeiselle aikatarkastusasemalle ajoissa, voidaan myöntää uudelleen mukaantulo seuraavalle 
kilpailun osalle. 
Suoritusajaksi ajamattomalta erikoiskokeelta annetaan luokkansa nopein aika + 5 minuuttia. Osan 1 viimeisellä 
siirtymällä keskeyttäneelle annetaan aikasakkoa 5 minuuttia. 
Kilpailijan on ilmoitettava halukkuudestaan jatkaa kilpailussa kilpailunjohtajalle 13.08.2021 klo 23.00 mennessä. 
Korjauksien jälkeen auton on oltava Parc Ferméssä lauantaina 14.08.2021 aamulla viimeistään tunti ennen  
ensimmäisen HRT-kilpailijan lähtöaikaa. Tuomaristo tai kilpailunjohtaja voi määrätä auton uudelleen 
katsastettavaksi. Kilpailuun uudelleen mukaan tulevien lähtöpaikan määrää kilpailunjohtaja. 

 
SM 

 
Kilpailun osa 1 

 
Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella sähköisellä ilmoitustaululla. 
Kilpailijoiden tulee noutaa ajanottolaite kilpailutoimistosta, Lahden urheilu- ja messuhalli, Salpausselänkatu 7, 
15210 Lahti, aikaisintaan tuntia ennen omaa lähtöaikaansa ja kiinnittää se ohjeiden mukaan kilpa-autoonsa. 

 
Kilpailijat saavat aikakorttinsa lähtö-AT:lta (TC 0) Lahden Satamasta. 

 
Lähtö tapahtuu noin klo 15.30 alkaen Lahden Satamasta 1 minuutin välein.  

 
SM Rallin kilpailijat siirtyvät kilpailun lähdöstä (TC 0) EK 4:n tulo-AT:lle (TC 4). 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Super Rally – uudelleen mukaantulo 

 
Kilpailijaparille, joka on joutunut kilpailun ensimmäisen osan aikana jättämään erikoiskokeen tai erikoiskokeita 
ajamatta tai ei saavu osan viimeiselle aikatarkastusasemalle ajoissa, voidaan myöntää uudelleen mukaantulo 
seuraavalle kilpailun osalle. 
Suoritusajaksi ajamattomalta erikoiskokeelta annetaan luokkansa nopein aika + 5 minuuttia. Osan 1 viimeisellä 
siirtymällä keskeyttäneelle annetaan aikasakkoa 5 minuuttia. 

 
Kilpailijan on ilmoitettava halukkuudesta jatkaa kilpailussa kilpailunjohtajalle 13.8.2021 klo 23.00 mennessä. 
Korjauksien jälkeen auton on oltava Parc Ferméssä 14.8.2021 aamulla viimeistään tunti ennen ensimmäisen 
kilpailijan lähtöaikaa. 

 
Yötauko – Parc Fermé 

 
Kilpailussa on käytössä yötauolla Parc Fermé -alue P Hansa -pysäköintitalossa, Kauppakatu 10, 15140 Lahti. 

 
Kilpailun osa 2 

 
Kilpailun osan 2 lähtöjärjestys määräytyy kilpailun osan 1 lähtöjärjestyksen mukaan. Osalla 1 keskeyttäneiden 
kilpailijoiden, jotka ilmoittavat jatkavansa kilpailua, osalta noudatetaan myös osan 1 lähtöjärjestystä. Osan 2 
lähtöjärjestykseen saattaa tulla muutoksia kilpailijoiden keskeytysten vuoksi. Jokaisen kilpailijan on varmistettava 
viralliselta sähköiseltä ilmoitustaululta oma mahdollisesti muuttunut lähtöaikansa lauantaina 14.8.2021 klo 9.00 
kilpailun virallisella sähköisellä ilmoitustaululla julkaistavasta päivitetystä listasta 
Kilpailun osan 2. aikakortti annetaan aikatarkastusasemalta (TC 6 D) Parc Ferméstä lähdettäessä. 

 
LÄHETYSTAPA  
 
Kilpailussa käytetään ns. valolähetysta. Lähdössä on myös vilppikenno.  
Mikäli valot eivät jostain syystä toimi, tapahtuu lähetys perinteisesti lipulla. 

 
12. ERIKOISKOKEELLA PYSÄHTYMINEN JA KESKEYTTÄMINEN  

 
SOS & OK  

Jokaisessa kilpa-autossa on SOS-kyltti, jonka merkitys on tuttu kaikille kilpailijoille ja toimitsijoille eli sitä 
käytetään avunpyyntöön. Tarvitessasi apua henkilövahingoissa (lääkinnällinen apu jne.) näytä autostasi SOS-
kylttiä toimitsi-joille tai kanssakilpailijoille, että he tietävät hoitaa apua paikalle. Nähdessäsi itse toisen kilpailijan 
avunpyynnön, pysähdy auttamaan (kilpailusta sulkemisen uhalla) ja toimita viesti eteenpäin lähimpään vi-
estipisteeseen (erikois-kokeille merkityt radiopisteet tai lähtö/maali).  

 
Vastaavasti, jos et tarvitse lääkinnällistä apua, näytä autostasi OK-merkkiä toimitsijoille tai kanssakilpailijoille.  

 
Keskeyttäminen  
Mikäli kilpailijapari joutuu keskeyttämään kilpailun, on siitä viipymättä ilmoitettava kilpailun johtokeskukseen/tulos-
laskentaan 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
13. TULOKSET 

 
Ehdolliset tulokset julkaistaan luokittain kilpailijaohjeen mukaisen aikataulun mukaisesti kilpailun virallisella 
ilmoitustaululla ja lopulliset viralliset tulokset löytyvät KITI-kisapalvelusta, kilpailun viralliselta sähköiseltä 
ilmoitustaululta (Sportity) sekä internet-sivustolta: https://webapp.sportity.com/channel/LHR2021 ja 
www.lahtihistoricrally.fi 

 
 

14. PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO 
 

Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella sähköisellä ilmoitustaululla. 
 

Palkinnot jaetaan ehdollisten tulosten perusteella molemmille ohjaajille Lahden satamassa maaliin saavuttaessa. 
Mikäli palkittuihin tulee muutoksia virallisissa tuloksissa, kilpailija on velvollinen palauttamaan saamansa 
palkinnot. 
 
Kaikkien palkittavien kilpailijoiden tulee osallistua palkintojenjakotilaisuuteen. Pakottavista syistä poissaoloon 
luvan voi antaa vain kilpailunjohtaja. 
 
 
15. YLEISTÄ TIETOA  

 
RALLIPAKETIT  

 
Rallipaketteja on saatavilla huoltoasemilta yms. (kuten alla) Lahden ympäristössä (hinta 20 €/kpl). Rallipaketti 
sisältää rannekkeen (joka mahdollistaa pääsyn kaikille erikoiskokeille), reittikartan ja reittisuunnitelman, oppaan 
katsojille ja osallistujaluettelon. 
 
Rallipaketteja myyvät: NESTE Hennala, Lahti, NESTE Tuuliharja, Orimattila, NESTE Matkakeidas, Hollola, 
JÄRVELÄ KESOIL & K-RAUTA, NESTE Tuulos, NESTE Jari-Pekka, Hartola, TEBOIL Saksala, Lahti, 
KOSKIKARTANO, Hämeenkoski, NESTE Sysmä (Sysmän Polttoainepalvelu), RADIO-TV WESTERLUND, 
Lammi, SEO, Padasjoki Päijät-Hämeen AD Autohuolto Café, Vääksy. 
 
LÄÄKINTÄPALVELUT 
 
Jos sinulla on flunssan oireita tai muita COVID-19-oireita, soita välittömästi kilpailun COVID-19-yhteyshenkilölle 
Tanja Tuomisto Puh. +358 40568 9205  
 
Jos sinulla on sairaus tai vamma, jonka tutkimus ja hoito ei voi odottaa seuraavaa arkipäivänä, olet tervetullut 
Akuutti24 -sairaalan päivystykseen. Muista soittaa ennen kuin menet Akuutti24: ään puh +358 116 117. 
Hoidontarpeesi voidaan arvioida jo puhelimitse. Akuutti 24 -palvelupisteessä sinua palvelee koulutettu 
sairaanhoitaja. Akuutti24 sijaitsee Päijät-Hämeen keskussairaalan vieressä. Osoite on Keskussairaalankatu 7, 
15850 Lahti.  
 
Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112. 

 
 

 

https://webapp/
http://www.lahtihistoricrally.fi/


 

 

 
 
 

 
Rallin AT-käytännöt Top Building rallissa 13.-14.8.2021 
 
Vallitsevan Covid-19 epidemian myötä kilpailun aikana suositellaan toimimaan aikakortin kanssa niin, että henkilökontaktit 
ovat mahdollisimman vähäiset 
 
Toiminta aikakortin kanssa pandemiatilanteen aikana: 
Kaikkien aikakorttiin liittyvien merkintöjen osalta toimitaan seuraavasti 
(RS2021, kohdat 10.4, 14.5, 20.5, 23.2, 24.2, 26, 27, 34): 
 
Tarkastusasemat 
a. Aikakortin esittämis- ja/tai ojentamishetki on se ajankohta, jolloin kilpailijapari esittää aikakortin asettamalla sen kilpa-
auton sivuikkunaan toimitsijan nähtäville 
b. Toimitsija merkitsee tämän ajankohdan tuloslaskentajärjestelmään ja asemapöytäkirjaan 
c. Toimitsija esittää tämän aikamerkinnän, AT-aseman tunnisteen sekä mikäli asemalla annetaan myös erikoiskokeelle 
annettava ihannelähtöaika, tämän ihannelähtöajan kilpailijaparille selkeästi joko asemapöytä-kirjasta tai erillisestä 
selkeästä muistiinpanovälineestä 
d. Kilpailijapari merkitsee nämä toimitsijan esittämät aikamerkinnät itsenäisesti aikakorttiinsa 
 
Erikoiskokeen lähtö 
e. Kilpailijaparin saapuessa erikoiskokeen lähtöön, he esittävät aikakortin asettamalla sen kilpa-auton sivuikkunaan 
toimitsijan nähtäville 
f. toimitsija merkitsee kilpailijaparin todellisen lähtöajan tuloslaskentajärjestelmään ja asemapöytäkirjaan 
g. Toimitsija esittää tämän todellisen lähtöajan ja AT-aseman tunnisteen kilpailijaparille, lähtöä edeltävällä minuutilla 
(tunnit ja minuutit) joko asemapöytäkirjasta tai erillisestä selkeästä muistiinpanovälineestä 
h. Kilpailijapari merkitsee tämän todellisen lähtöajan aikamerkinnän itsenäisesti aikakorttiinsa 
 
STOP-piste 
i. Kilpailijaparin pysähdyttyä erikoiskokeen maalilinjan jälkeisellä STOP-pisteellä, kilpailijaparille esitetään toimitsijan 
toimesta erikoiskokeen maaliintuloaika sillä tarkkuudella, kuin kyseisessä kilpailussa suoritusajat mitataan joko 
asemapöytäkirjasta tai erillisestä selkeästä muistiinpanovälineestä 
 
Virheellinen merkintä aikakortissa 
j. Mikäli kilpailijapari tekee itsenäisesti virheellisen merkinnän aikakorttiin, tulee tästä virheellisestä merkinnästä tehdä 
merkintä aikakorttiin ja ilmoittaa siitä kilpailun järjestäjälle. 
 
 
Mikäli erikoiskoe joudutaan keskeyttämään, tai kilpailijoiden lähettäminen erikoiskokeelle keskeytyy tai viivästyy 
jostain syystä, toimitaan seuraavasti: 
a. erikoiskokeen tulo-AT:n toimitsijat jatkavat toimintaansa AT-autossa istuen 
b. jonottavat kilpailijat käyvät vuorollaan normaalisti hakemassa oman aikamerkintänsä näyttämällä aikakorttiaan AT-
auton ikkunaan sillä hetkellä, kun haluavat saapumisensa kirjattavan 
c. AT-toimitsija syöttää saapumisajan ajanottolaitteeseen ja näyttää kilpailijalle ajan, joka tulee merkitä aikakorttiin 
d. jonottavien kilpailijoiden tulee huolehtia keskinäisistä turvaväleistään 
 
  



 

 

 
 
 

 
HRT: Turvallisuustarkastus järjestetään pe 13.08.2021 klo 08.30 alkaen Autosalpa Oy:n tiloissa,  
Vanhanradankatu 2, 15520 Lahti 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

 
 
 

 
 
 
SM: Turvallisuustarkastus järjestetään osoitteessa Volvo Truck Center, Jatkokatu 1, 15230 Lahti. 
Turvallisuustarkastus alkaa torstaina 12.8.2021 klo 14.00. 
 
 

 


