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Vuoden 2019 Yhdyskuntatekniikan Paras osasto -raati muodostui kolmesta jäsenestä. Jyväskylän 
kaupungin edustaja raadissa toimi vuorovaikutussuunnittelija Kaisa Ristimella ja tapahtuma-
ammattilaisen näkökulmaa raatiin toi Jyväskylän Messut Oy:n myyntijohtaja Ilari Tervakangas. 
Raadin puheenjohtajana toimi Nina Raitanen, edustaen sekä Yhdyskuntatekniikka 2019  -
näyttelytoimikuntaa että  Suomen Tieyhdistys ry:tä . 

Paras osasto -raati on saanut työskentelylleen hyvin vapaat kädet. Raadilla oli mahdollisuus päättää 
esimerkiksi palkittavien osastojen määrästä, palkintokategorioista sekä palkintojen perusteluista. 
Palkintoraati päätti palkita osastot seuraavissa kategorioissa: 

• Ulko-osasto 
• Iso osasto 
• Pieni osasto 

Lisäksi palkintoraati päätti jakaa yhden kunniamaininnan. 

Etukäteen osastoja päätettiin arvioida seuraavilla kriteereillä: 

• Vastaanotto osastolla ja ensivaikutelma 
• Myytävän tuotteen tai palvelun esillä oleminen 
• Osaston näyttävyys ja visuaalisuus 
• Osaston VAU-efekti. 
 

Raadin työskentely tapahtui keskiviikkoaamupäivän aikana.  Yleiskommenttina voidaan sanoa, että 
näyttelyssä oli paljon kutsuvia osastoja, joissa oli mielenkiintoisia elementtejä, jotka herättivät 
tekniikkaa tuntemattomienkin raadin jäsenten huomion. Valaistukseen panostaminen nosti monia 
osastoja hyvin esille.  

Messujen ammattilaisellekin tuli näyttelyssä vastaan ennennäkemättömiä rakenteita, kuten kahdella 
kankaalla ja ledipaneelilla toteutettu seinä Ulefos Oy:n osastolla. Myös Gasumin osasto kiinnitti 
huomiota messuosaston kierrätettävillä elementeillä ja sisustussuunnittelulla. 

Ensimmäisenä palkintoraati haluaa antaa kunniamaininnan. Kunniamaininta annetaan osastolle, joka 
oli hauska ja jossa haastavat tuotteet oli esitelty havainnollisesti. Huomiotolpan toimintatapa auton 
ajaessa sen yli tuli osastolla selkeästi esille. Palkintoraadin jäsenen juoksunopeudeksi saatiin 
puolestaan 5 km/h. 

Kunniamaininta annetaan Elpac Oy:lle. 

Parhaalla ulko-osastolla tuote muodosti jo itsessään osaston rakenteen. Tuote oli yhtä kuin osasto ja 
sen paikka oli luontevasti ulkona. Osaston esittelijät olivat reippaita ja esittelivät innokkaina 
osastoaan. Betonielementin toimintaa oli havainnollistettu hyvin yhteistyökumppani Lining Oy:n 
kanssa. Pieni miinus osastolle tulee siitä, että elementtejä koristanut taide jäi kulkuväylien 
takapuolelle.   Parhaana ulko-osastona näyttelyssä palkitaan Ruskon Betoni Oy. 

 



Isojen osastojen sarjassa raati heitettiin välittömästi ja ystävällisesti sisälle osastolle. Maan alla 
olevat tuotteet oli tuotu kekseliäästi maan pinnalle niin, että niiden toiminta tuli kuitenkin kaikille 
selväksi. Osastolla oli toiminnallisuutta, joka liittyi kiinteästi tuotteeseen eikä ollut päälle liimattua. 
Osasto oli visuaalisesti loppuun suunniteltu ja valaistu.   

Näyttelyn paras iso osasto on Pipelife Finland Oy. 

Paras pieni osasto oli poikkeuksellisen hyvin rakennettu. Lattia oli korotettu, valaistus oli suunniteltu 
ja toteutettu trussilla huolellisesti. Osasto oli tumma ja pieni mutta silti fresh. Osasto toimi ja tuote 
oli kekseliäästi esillä. Olo oli kuin olisi tullut ”mattokauppaan” 

Parhaana pienenä osastona palkitaan Geosynt Oy. 

Kolmesta kandidaatista koko näyttelyn parhaana raati palkitsee Pipelife Finland Oy:n 

 

 

 

 

 

 

 

 


