PARAS OSASTO -PALKINNON JULKISTAMINEN
Raadin puheenjohtaja Raimo K Saarinen
Suomen Kuntatekniikan yhdistys

Vuoden 2021 Yhdyskuntatekniikka -näyttelyn Paras osasto -raati muodostui kolmesta jäsenestä.
Turun kaupungin edustajana raadissa toimi kongressipäällikkö Sari Ruusumo ja
näyttelyammattilaisen näkökulmaa raatiin toi Turun Messukeskuksen toimitusjohtaja Marja
Pekkanen. Raadin puheenjohtajana toimi Raimo K Saarinen, joka on ollut järjestämässä Suomen
Kuntatekniikan yhdistyksen edustajana Yhdyskuntatekniikka -näyttelyä jo 1980-luvulta asti.
Ensimmäinen Yhdyskuntatekniikka -näyttely järjestettiin Kouvolassa vuonna 1983. Silloin
järjestäjinä olivat mukana Suomen Maarakentajien keskusliitto, Vesihuoltoliitto ja Suomen
Kunnallisteknillinen Yhdistys. Näyttelyä järjestävien yhdistysten nimet ovat muuttuneet, ja
järjestämisessä mukana olevia yhdistyksiä on tullut lisää. Periaatteet ja tavoitteet näyttelyn
järjestämisessä ovat kuitenkin pysyneet samoina. Tavoitteena on kerätä yhdyskuntatekniikan
toimijat samaan paikkaan ja yhteiseen tapahtumaan kahden vuoden välein. Näyttely toimii
tapahtumassa jonkinlaisena sateenvarjona, jonka alle näyttelyä järjestävät yhdistykset kokoontuvat
pitämään koulutus- ja kurssitapahtumiaan. Näyttely ja koulutustapahtumat ovat toki tärkeitä, mutta
tärkeää on myös kollegojen tapaaminen ja yhteiset keskustelut riippumatta siitä, millä
yhdyskuntatekniikan alalla taikka sektorilla toimitaan.
Yhdyskuntatekniikka -näyttelyn järjestämisellä on pitkät perinteet. Näyttelypaikkakunniksi ovat
vakiintuneet Turku, Tampere ja Jyväskylä, joissa näyttely oheistapahtumineen järjestetään kahden
vuoden välein. Turussa ensimmäinen näyttely järjestettiin jo vuonna 1987, silloin Kupittaan hallilla.
Paras osasto -raati on saanut työskentelylleen hyvin vapaat kädet. Raadilla oli mahdollisuus
päättää esimerkiksi palkittavien osastojen määrästä, eri painotuksista ja arvosteluperusteista.
Palkintoraati päätti palkita kaksi näyttelyosastoa ja jakaa myös kaksi kunniamainintaa.
Etukäteen osastoja päätettiin arvioida seuraavilla kriteereillä:
-

osaston visuaalisuus
osaston toimivuus
ekologisuus
huomion herättäminen, kutsuvuus

Raadin työskentely tapahtui keskiviikkoaamupäivän aikana, ja sen todettiin jonkin verran
vaikuttavan arvosteluun. Heti näyttelyn avaamisen jälkeen tapahtunut arvostelu ei välttämättä anna
aivan oikeaa kuvaa osastoista. Yleiskommenttina voidaan todeta, että koko näyttelyn
yleisvaikutelma oli valoisa ja ilmava. Osastoihin oli panostettu, ne olivat informatiivisa ja selkeitä.
Osastoilla oli positiivisen odottava tunnelma.
Ensinnä jaetaan kunniamaininnat.
Ensimmäinen kunniamaininta annetaan osastolle, jossa jo ulospäin näkyi henkilökunnan
positiivinen asenne. Kontakti asiakkaaseen oli luonteva, mutta ei tyrkyttävä. Osaston esittelijä oli
sanalla sanoen ’luannikas’. Kunniamaininta annetaan Cyklos Oy:lle

Toisen kunniamaininnan saa osasto joka näkyi. Rohkea punaisen värin käyttö sai osaston
erottumaan muista. Osasto näkyi ja kiinnitti huomiota heti A-hallin ulko-ovelta, vaikka osasto
sijaitsikin hallin takaosassa. Kunniamaininta annetaan Meltex Oy Plasticsille.
Parhaan osaston kategoriassa toinen palkinto annetaan osastolle, jossa yhtiön arvomaailma oli
selkeästi näkyvissä. Osasto oli selkeä, ja visuaalinen ilme hyvä. Osasto kokonaisuudessaan oli
rakennettu kierrätysmateriaaleista, pienenä esimerkkinä puiset roskikset. Palkinto annetaan
Gasum Oy:lle.
Parhaan osaston palkinto annetaan osastolle, joka oli avoin ja ilmava. Osastoa oli helppo lähestyä.
Esiteltävät tuotteet olivat hyvin esillä ja jättivät hyvin tilaa sekä asiakkaille että esittelijöille.
Asiakkaita olikin osastolla huomattavan runsaasti. Kauempaakin katsottuna osastolta erottui
näyttävät, selkeät kattorakenteet. Palkinto annetaan AVK Finland Oy:lle.

