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Yhdyskuntatekniikka 2023   
 
 

Infra-alan monet osaajat – YT23 OSAAJAKILPAILU 
 
 
Yhdyskuntatekniikka 2023-näyttelyn yhteydessä järjestetään Infra-alan 

monet osaajat -kilpailu. Kilpailu tuo näkyväksi alalla tarvittavaa, kaikkien 

kansalaisten päivittäiseen elämään vaikuttavaa osaamista. 

 

 

Ketkä kilpailuun voivat osallistua? 

 

Kilpailuun voi osallistua 4-5 henkilön muodostamalla joukkueella. Kilpailijoiden 

koulutusta tai kokemusta ei rajata. Joukkueita otetaan kilpailuun mukaan enintään 12, 

ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 31.3.2023. Ilmoittautumiset sähköpostitse: 

anna-maija.hallikas@yhdyskuntatekniikka.fi.  

  

Kilpailuaika ja töiden esitystapa 

  

Kilpailuaika on 11.-25.4.2023. Joukkue saa käyttää kilpailutyön tekemiseen ja 

materiaalien koostamiseen yhteensä enintään 40 henkilötyötuntia.  

 

Joukkueet voivat itse päättää töiden esitysformaatin, työhön tulee liittää lyhyt, 

enintään A4 laajuinen kirjallinen kuvaus. Lisäksi kilpailutyöstä tulee koostaa enintään 

yhden minuutin pituinen esittelyvideo. 

 

Kilpailutöiden julkisuus 

 

Esittelyvideot ovat nähtävissä Yhdyskuntatekniikan ja Jyväskylän kaupungin 

nettisivuilla ja näyttelyn tapahtumasovelluksessa 28.4.-17.5.2023 välisen ajan. Yleisö 

voi äänestää omaa suosikkiaan 28.4.-10.5.2021 klo 15 välisenä aikana 

Yhdyskuntatekniikan tapahtumasovelluksen kautta. Videot ovat nähtävillä YT23-

näyttelyn screeneillä näyttelypäivinä. 

 

Joukkueilla on mahdollisuus esitellä kilpailutöitään YT23-näyttelyn Tietoiskuladossa, 

Jyväskylän Paviljongin B-hallissa  

- keskiviikkona 10.5. klo 11.30-12.10 ja  

- torstaina 11.5. klo 11.30-12.10.  

Ohjeet esittelyä varten jaetaan joukkueille myöhemmin. 

 

Joukkueet voivat jakaa työnsä esittelyvideota edelleen, kun videon loppuun liitetään 

Jyväskylän kaupungin ja Yhdyskuntatekniikan logot ja somen tunnisteet. Logot ja 

tunnisteet toimitetaan joukkueille samassa yhteydessä kuin kilpailumateriaalit.  
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Kilpailutehtävät 

 

 Kilpailutehtäviä on kolme (tarkemmat tehtäväkuvaukset liitetään mukaan): 

1. Keskustan kehittäminen turvallisuuden näkökulmasta: Miten Jyväskylän 

keskustan turvallisuutta ja kävijän kokemaa turvallisuuden tunnetta voitaisiin 

parantaa? 

2. Liikennekäyttäytymisen ryhtiliike: Miten saada liikenteessä liikkujat huomioimaan 

toisensa? 

3. Jätteetön Jyvässeutu 2030 – miten siihen päästään? 

 

Kukin joukkue voi valita kilpailutehtävistä yhden. 

 

Kilpailutöiden oikeudet siirtyvät Jyväskylän kaupungille, kun ne on toimitettu kilpailua 

varten Yhdyskuntatekniikan edustajalle. 

 

Kilpailun arviointikriteerit 

 

Yleisenä arviointiperusteena on ratkaisujen monipuolisuus, vastuullisuus, 

omaperäisyys ja toteutettavuus. Lisäksi tuomaristo määrittää kullekin tehtävälle omat 

arviointikriteerit.  

 

Kilpailutöissä voidaan muokata muualla maailmassa toteutettuja ratkaisuja tähän 

kilpailuun sopivaksi.  

 

Kilpailutöiden palkitseminen 

  

Kilpailutyöt palkitaan seuraavasti: 

- Jyväskylän kaupungin edustajista koottu tuomaristo palkitsee parhaat työt. 

- Yleisön äänestyksen perusteella palkitaan eniten ääniä saanut kilpailutyö. 

 

Voittajat palkitaan YT23 palkitsemistilaisuudessa, joka alkaa Jyväskylän Paviljongin 

tietoiskuladossa keskiviikkona 10.5. klo 19. 

 

Kilpailumateriaalit ja kilpailutöiden toimittaminen 

 

Materiaalit, tarkemmat ohjeet ja kunkin tehtävän arviointikriteerit toimitetaan 

sähköisenä joukkueiden yhteyshenkilölle tiistaina 11.4.2023.  

 

Valmiit kilpailutyöt tulee toimittaa järjestäjille 25.4.2023 klo 15 mennessä erikseen 

annettavan ohjeen mukaisesti. 

 

 

Liitteet Kilpailutehtävien tarkemmat kuvaukset.  
 
 


