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1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus
Oulun ammattikorkeakoulu järjestää yhdessä Oulun kaupungin kanssa opiskelijoille
ideakilpailun, jonka tarkoituksena on lisätä puun käyttöä yhdyskuntarakenteissa. Kilpailun järjestämisessä ovat mukana Oamk, Suomen Metsäkeskus sekä Oulun kaupungin
Oulun Asuntomessut 2025 -organisaatio.
Kilpailun tavoitteena on suunnitella monistettavissa oleva malli meluseinästä, jossa on
käytetty innovatiivisesti puuta. Meluseinän muotoilun tulee ilmentää jokisuiston perinteitä, vahvistaa paikallista identiteettiä ja hyödyntää korkeatasoisesti ja innovatiivisesti
puun käyttömahdollisuuksia. Kilpailussa huomioidaan vuonna 2025 rakentuvan Oulun
asuntomessualueen suunnittelun periaatteet.
Kilpailun kieli on suomi.

1.2 Puuta seinästä siltaan -hanke
Metsäkeskuksen hallinnoiman, Oulun ammattikorkeakoulun ja ProAgrian kanssa yhteistyössä toteuttavan hankkeen tavoitteena on lisätä puun käyttöä kerrostalo- ja julkisissa
rakennuskohteissa, maatila- ja maaseuturakentamisessa sekä infrarakentamisessa Pohjois-Pohjanmaalla.
Hankkeella halutaan tukea puualan tuotekehitystä ja toiminnan kehitystarpeita. Sen
avulla halutaan myös valmistautua tulevaan rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ohjausmenettelyihin tiedottamalla rakentamisen määräyksistä ja merkityksistä sekä hiilitaseesta puurakentamisessa. Hankkeen rahoittaa Maaseuturahasto.

1.3 Osallistumisoikeus
Kilpailu on opiskelijakilpailu ja se on suunnattu korkeakoulutasoisille arkkitehtuurin sekä
infra- ja rakennusalan opiskelijoille. Osallistumisoikeus on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen alan opiskelijoilla. Kilpailuun voi osallistua yksilönä tai 2—3 henkilön työryhmissä. Opiskelijoiden toivotaan muodostavan monialaisia työryhmiä.
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1.4 Palkinnot
Kilpailussa jaettiin yhteensä 800 euroa tuomariston yksimielisellä päätöksellä seuraavasti:
1. palkinto 500 euroa
2. palkinto 300 euroa
Lisäksi myönnettiin yksi kunniamaininta.
Tuomaristo päätti jakaa palkinnot kilpailuohjelman sisällöstä poikkeavalla tavalla.
Oulun kaupungilla on oikeus käyttää haluamaansa kilpailuehdotusta sillan jatkosuunnittelun perusteena siten, että tekijänoikeus säilyy kilpailuehdotuksen tekijällä.

1.5 Palkintolautakunta
Palkintolautakunta koostuu kahdesta Oulun kaupungin edustajasta, ja kahdesta Oulun
ammattikorkeakoulun edustajasta.
Palkintolautakunnan jäsenet Puuta meluseinään -kilpailussa:
1. Ritva Kuusisto, Oulun kaupunki
2. Pertti Wirkkala, Oulun kaupunki
3. Antti Ukonmaanaho, lehtori Oamk (rakennetekniikka)
4. Kimmo Illikainen, lehtori Oamk (rakentamistekniikka)

1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen
Opiskelijoiden ideakilpailussa noudatettiin kilpailuohjelmaa. Kilpailuohjelma oli järjestäjän ja kilpailun tuomariston hyväksymä.

1.7 Kilpailun aikataulu
Kilpailu ajoittuu 19.8.-2.12.2021 väliselle ajalle. Kilpailuohjelman julkistamistilaisuus järjestettiin torstaina 19.8.2021 verkkotilaisuutena, joka tallennettiin. Materiaali on saatavilla
kilpailusivustolla. Kilpailuehdotukset jätettiin sisään 8.11.2021 klo 16 mennessä.
to 19.8.2021 klo 14.00

Kilpailun julkistaminen
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to 9.9.2021 klo 16.00

Kilpailua koskevien kysymysten lähettäminen

to 16.9.2021

Vastaukset osallistujien lähettämiin kysymyksiin

ma 8.11.2021 klo 16.00 Kilpailuehdotusten palauttaminen
to 2.12.2021 klo 9.00

Kilpailun tulosten julkistaminen, Oulun Ympäristötalo

Kilpailusivuston virallinen osoite on https://www.metsakeskus.fi/fi/ideakilpailu-silta-ja-meluseinasuunnitteluun .

1.8 Kilpailuehdotukset
Kilpailun päättymisajankohtaan mennessä toimitettiin 7 kilpailuehdotusta. Kaksi kilpailuehdotusta saapui kilpailun päättymisajankohdan jälkeen, mutta hyväksyttiin mukaan
kilpailuun tuomariston yksimielisellä päätöksellä. Yhteensä arvosteltiin seuraavat 9 kilpailuehdotusta:
Aalto nimimerkillä Vesimies
Aamu
AdaptableWall1
greenSILENCE nimimerkillä Gorilla
Hilijanen Nurro
Tervahauta nimimerkillä Kaleidoskooppi
Kielimuuri nimimerkillä Kielipolliisi
Pajupuu
Önskemål

1.9 Tuomariston kokoukset
Tuomaristo kokoontui 18.11.2021 Oulun Metsäkeskuksen toimistolla.
Kaikki tuomariston jäsenet olivat arvostelutilaisuudessa paikalla.
Arvostelutilaisuuden puheenjohtajana toimi Puuta seinästä siltana -hankkeen projektipäällikkö Janica Mäyrä ja kilpailusihteerinä toimi hankkeen projektisuunnittelija Sini Varis.
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1.10 Kilpailun ratkaiseminen ja tiedottaminen
Kilpailun tulokset julkaistiin torstaina 2.12.2021 kello 9 alkaen Oulun Ympäristötalon kahvio Leetassa (Solistinkatu 2). Tulokset julkaistiin myös ideakilpailun virallisella sivustolla kilpailun tulosten julkistustilaisuuden jälkeen osoitteessa: https://www.metsakeskus.fi/fi/ideakilpailu-silta-ja-meluseinasuunnitteluun .
Ansioituneet kilpailuehdotukset asetettiin näytteille Ympäristötalolle, josta ne viedään
myöhemmin Oulun ammattikorkeakoulun galleriatilaan. Kaikki kilpailuehdotukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä ideakilpailun virallisella nettisivustolla.

1.11 Jatkotoimenpiteet, kilpailuehdotusten käyttöoikeus ja palautus
Kilpailun järjestäjällä on omistus- ja julkaisuoikeus palkittuihin ja lunastettuihin ehdotuksiin.
Tekijänoikeudet säilyvät tekijöillä. Kaikki kilpailutyöt julkaistaan ja ovat nähtävillä kilpailujen nettisivuilla.
Kilpailun järjestäjä saa käyttää ja jatkojalostaa kilpailussa palkittuja ja lunastettuja ehdotuksia projektin toteutumisen vaatimalla tavalla. Palkitut ja lunastetut ehdotukset voidaan toteuttaa kokonaan, osittain tai jättää toteuttamatta. Voittajalle voidaan tarjota
mahdollisuutta osallistua kilpailuehdotuksien jatkojalostamiseen.
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2 KILPAILUTEHTÄVÄ
2.1 Kilpailun tavoite
Kilpailun tavoitteena on suunnitella monistettavissa oleva malli meluseinästä, jossa on
käytetty innovatiivisesti puuta. Meluseinämallia tullaan käyttämään Hartaanselänrannan alueella Hietasaarentien varrella. Meluseinä suunnitellaan tulevan liikenneympyrän
kohdalle Lundmanin huvilan ja Hietasaarentien katualueen rajalle.
Meluseinän tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja täyttää sille asetetut toiminnalliset vaatimukset. Meluseinän materiaalina voidaan käyttää puun lisäksi meluseinän teknisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia parantavia materiaaleja (massa, ääneneristävyys).
Meluseinän muotoilun tulee ilmentää jokisuiston perinteitä, vahvistaa paikallista identiteettiä ja hyödyntää korkeatasoisesti ja innovatiivisesti puun käyttömahdollisuuksia. Kilpailussa huomioidaan vuonna 2025 rakentuvan Oulun asuntomessualueen suunnittelun
periaatteet.
Suunniteltavan meluseinän on sovelluttava tulevaan kaupunkikuvaan ja kaupunkiympäristöön ja sen suunnittelussa on otettava huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset arvot. Meluseinän sijainti on ohjeellinen eikä sen tarvitse sijaita täysin meluseinälle osoitetulla paikalla.
Meluseinässä tulee käyttää puuta innovatiivisella tavalla huomioiden sen luonteenomaiset piirteet. Muiden materiaalien yhdistäminen meluseinään on sallittua toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, esim. äänenvaimennuksen, saavuttamiseksi. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota valitun materiaalin pintakäsittelyyn, värityksen kestävyyteen ja soveltuvuuteen infrarakenteessa.
Meluseinän vähimmäiskorkeus on kaksi metriä. Meluseinän korkeus voi vaihdella, mutta
se ei saa alittaa vähimmäiskorkeutta. Meluseinän pituus on noin 50 m Hietasaarentien
varressa ja noin 60 m Vaakunakyläntien varressa (uusi tie).
Kilpailuehdotuksessa esitetään meluseinän hinta-arvio (€/metri).
Meluseinän perustamistapa esitetään luonnosmaisesti. Suunnittelu kohdentuu meluseinän rakenteeseen ja arkkitehtuuriin.
7
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Meluseinän suunnitteluperiaatteet:
-

suunnitelmissa käytetään koordinaattijärjestelmää ETRS-GK26 ja korkeusjärjestelmää N2000 (korot)

-

meluseinän vähimmäiskorkeus kaksi metriä

-

Meluseinän tulee olla umpinainen. Meluseinässä ei saa olla äänenvaimennusta
heikentäviä reikiä tai epäjatkuvuuskohtia

-

perustamistavan voi esittää luonnosmaisesti

2.2 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet
Kilpailussa esitettävien ratkaisujen ja ideoiden tuli olla ilmentää jokisuiston perinteitä, vahvistaa paikallista identiteettiä ja hyödyntää korkeatasoisesti ja innovatiivisesti puun käyttömahdollisuuksia. Lisäksi kiinnitettiin huomiota ratkaisuehdotuksen kestävyyteen, taloudellisuuteen, toteutettavuuteen ja kehittämiskelpoisuuteen.
Kilpailuehdotusten arvostelussa kiinnitettiin huomiota seuraaviin osatekijöihin:
-

meluseinän esteettisyys ja korkeatasoinen arkkitehtuuri

-

puun käyttö uudella ja innovatiivisella tavalla

-

puun käyttö materiaalille luonteenomaisella tavalla

-

meluseinän toiminnallisuus

-

kokonaisidean tuoreus ja korkeatasoisuus

-

meluseinän soveltuvuus kaupunkikuvaan

-

ratkaisun kyky luoda alueelle identiteettiä / tukea sitä

-

historiallisen ympäristön erityisarvojen huomioiminen

-

idean toistettavuus

-

idean toteutettavuus ja kehityskelpoisuus

-

meluseinän korjattavuus ja materiaalien kierrätettävyys
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3 YLEISARVOSTELU
3.1 Yleisarvostelu ja tuomariston suositukset
Puuta meluseinään -kilpailuun vastaanotettiin yhteensä yhdeksän kilpailuehdotusta,
joista kaksi saapui kilpailuajan päättymisen kello 16.00 jälkeen. Ehdotukset vastaanotettiin kuitenkin sisäänjättöpäivän aikana, joten tuomaristo päätti yksimielisesti antaa arvostelun myös myöhästyneisiin kilpailuehdotuksiin.
Kilpailuehdotuksien arvostelussa havaittiin, että kilpailutehtävä oli haastava vähäisten
ehdotusmäärän ja vaihtelevuuden perusteella. Tuomariston mukaan kilpailussa ansioituneita ehdotuksia tullaan hyvin suurella todennäköisyydellä käyttämään tulevan meluseinän suunnittelun lähtökohtana.

3.2 Ehdotusten jako luokkiin
Tuomaristo arvosteli kaikki kilpailuehdotukset ja jakoi ne luokkiin seuraavasti:
Yläluokka
Aalto nimimerkillä Vesimies
AdaptableWall1
greenSILENCE nimimerkillä Gorilla
Tervahauta nimimerkillä Kaleidoskooppi
Alaluokka
Aamu
Hilijanen Nurro
Kielimuuri nimimerkillä Kielipolliisi
Pajupuu
Önskemål
9
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4 EHDOTUSKOHTAINEN ARVOSTELU
4.1 Yläluokka

Aalto nimimerkillä Vesimies
Suunnitelmassa on käytetty hyödyksi kolmiulotteista, joka toimii hyvin ääniaaltoja hajottavana elementtinä. Materiaalien ja vaimentavien elementtien kannalta suunnitelman
ääneneristävyys on todennäköisesti erittäin hyvä. Meluseinän julkisivussa oleva kuorimainen osa pidentää meluseinän ikää parantamalla sen päärakenteiden säänkestävyyttä
uhrautuvalla kuorellaan. Suunnitelman muotokieli on rohkea, mutta erittäin onnistunut ja
pitkälle mietitty sekä nojaa hyvin paikalliseen merellisyyteen.
Toteutettavuuden kannalta muoto on haastavaa mutta täysin toteutettavissa tarkentavan suunnittelun jälkeen. Rakenteellisten ratkaisuiden osalta mahdollisessa jatkosuunnittelussa täytyy tarkistaa tulisiko rungon olla massaltaan suurempi ja kuinka villa soveltuu
pitkäaikaiskestävyyden puolesta meluseinään. Suunnitelmassa on otettu huomioon
myös Nurron talon puoleinen näkymä meluseinästä ja toteutus näyttää hyvältä ja rauhalliselta myös tontin puolelle. Suunnittelussa on käytetty innovatiivisia ratkaisuja.
10
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AdaptableWall1
Meluseinän suunnitelmassa on käytetty lamellihirttä, joka tekee rakenteesta pitkäikäisen
ja helposti jäykistettävän. Hirsi on materiaalivalintana hyvä, mutta haastava etenkin ääneneristävyytensä kannalta, sillä hirsiin tulee ajan saatossa rakoja ja halkeamia, kun seinän päällä ei ole kuormaa.
Meluseinän muotokieli on hyvä ja siihen suunnitellut mainos- ja kuvasyvennykset tuovat
elementteihin hyvää vaihtelevuutta ja aukotuksiin käytetty verhous on toimiva ratkaisu
melun kannalta. Jatkotyöstön kannalta olisi hyvä tarkastella, saako useiden mainoksien
tai valokuvien sijoittaminen meluseinään risteysalueesta visuaalisesti levottoman. Nurron
talon puolelle hirsiseinä on mukavan ja rauhallisen näköinen.
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greenSILENCE nimimerkillä Gorilla
Meluseinän suunnittelussa on käytetty hienosti suomalaista uutta teknologiaa. Kierrätysteema ja teollisuuden sivuvirrat ovat hyvin esillä materiaalivalinnoissa. Geopolymeerin
käyttö toisi meluseinälle riittävästi massaa äänieristävyydenkannalta ja onkin erittäin
hyvä idea ja käyttökohde, vaikkakaan sen hinnasta ja pitkäaikaiskestävyydestä ei tässä
mittakaavassa ole vielä tarkempaa tietoa. Jatkokehityksen kannalta voisi harkita muiden materiaalien käyttöä keventämään seinärakennetta. Rakenneratkaisultaan suunnitelma on toimiva. Keskenään erilaiset elementtivaihtoehdot takaavat monistettavuuden ja tuovat hyvää vaihtelevuutta seinään yhdessä poimuilevan yläreunan ja geometrisen kuvioinnin kanssa, joka sopii moneen paikkaan. Seinään istutettavat kuvat tuovat paikallista historiaa liki. Havainnekuvissa seinä on istutettu kuvaan hyvin ja sopii ympäristöönsä.
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Tervahauta nimimerkillä Kaleidoskooppi
Meluseinä on tyylikkään näköinen ja rakennetta on mietitty edistyksellisesti. CLT on materiaalina oikeassa paikassa, sillä yksiaineisena, tasaisena ja raskaana materiaalina se
on sopiva meluseinään. Joskin jatkosuunnittelun kannalta joissain detaljeissa ja CLT-elementtien säänsuojauksessa on vielä kehitettävää. Seinän harmaannuttamiseen käytettävä rautavihtrillin sijasta seinän materiaali varmasti harmaantuisi myös luonnollisestikin
erittäin nopeasti. Valaistus on otettu hienosti suunnittelussa huomioon, mutta sijoittelun
kannalta saattaisi jäädä talvisin lumen peittoon. Suunnitelman perusidea on hyvä ja toimii hyvin sekä sommittelultaan meluseinä on onnistunut ja kaunis. Tervahauta on hieno
koristemotiivi tuoden paikallista historiaa näkyväksi.
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4.2 Alaluokka

Aamu
Meluseinän materiaaliksi liimapuu on hyvä valinta, vaikkakin liimapuun asettaminen pystyasentoon saa puun pään alttiiksi vedelle, heikentäen rakenteen säänkestävyyttä. Rakenteen kolmiulotteisuus on mielenkiintoinen visuaalinen elementti. Massiivisen puun
käyttö ja aaltoileva pinta toimivat hyvin hajottamaan ääniaaltoja, joten sommitteluvalinta on jälkikaiunnan ja ääneneristävyytensä kannalta erittäin hyvä. Rakenteellisissa ratkaisuissa kehitettävää on vahvasti toispuoleisen massan tukirakenteissa ja pitkäaikaiskestävyyden kannalta. Sommittelultaan ja väritykseltään meluseinän suunnittelussa on
ajateltu sen sijoittumista vanhaan pihapiiriin. Meluseinän historioivuus luo kontrastia sen
viereen tulevalle täysin uudelle asuinalueelle.
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Hilijanen Nurro
Ehdotus palautettu myöhässä, mutta palautuspäivämäärän aikana. Tuomaristo päätti
ottaa kilpailuehdotuksen mukaan arvosteluun, sillä kyseessä on opiskelijakilpailu. Ammattilaiskilpailuissa ehdotus olisi kuitenkin hylätty. Suunnitelman idea on hauska ja sen
leikillisyys toimii hyvin taittamaan ääniaaltoja. Muotokieli ja suunnitelman idea on toimiva akustiikan kannalta ja täyttäisi siten meluseinän tehtävän. Sommitelmallisesti koristeaihioiden lisääminen toisi meluseinään vaihtelevuutta. Rakenteen toimivuuden kannalta suunnitelmassa on vielä paljon kehitettävää. Selosteessa on mainittu, että suunnitelmassa ei päästy tavoitteisiin. Kilpailuehdotuksen palautuksessa on selkeästi tullut kiire,
joka näkyy suunnitelman viimeistelyn keskeneräisyytenä.
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Kielimuuri nimimerkki Kielipolliisi
Ehdotus palautettu myöhässä, mutta palautuspäivämäärän aikana. Tuomaristo päätti
ottaa kilpailuehdotuksen mukaan arvosteluun, sillä kyseessä on opiskelijakilpailu. Ammattilaiskilpailuissa ehdotus olisi kuitenkin hylätty.
Tekijän nimitiedot esitetty selosteessa erillisen nimikuoren sijaan, olisi ammattilaiskilpailussa toinen diskauksen aihe. Nimitiedot piilotettiin kilpailusalaisuuden säilymiseksi.
Kilpailuehdotuksen laatimiseen on selkeästi käytetty aika ja suunnittelu on tehty huolellisesti. Meluseinän rakenteellinen ääneneristävyys ja perustus on mietitty ja perusteltu hyvin, vaikka suunnitelman materiaalivalinta saattaa vaikuttaa seinän säänkestävyyteen
ja pitkäikäisyyteen heikentävästi. Suunnitelmassa on otettu hyvin huomioon tontin puoli,
etenkin Nurron talon puolelta sammutettavan lyhtyvalaistuksen osalta. Meluseinän ulkomuoto nojaa vahvasti siinä käytettyyn tekstiin, jonka huumori ja paikallinen murre vetosi
tuomaristoon. Toteutuksen kannalta teksti on kuitenkin hyvin hallitseva elementti, joka
risteysalueella voisi hillitympänä toimia meluseinässä paremmin.
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Pajupuu
Meluseinässä käytetty kuviointi on hieno ja valaistus tekee siitä kauniin näköisen. Havainnekuvien perusteella meluseinä onkin yöasussa parhaimmillaan ja toimii taide-elementtinä yön pimeässä maisemassa. Suunnitelmien mukainen kuvio ja valaistus ovat rakenteen toteutettavuuden ja pitkäaikaiskestävyyden kannalta haasteellisia. Meluseinän
yläreunaan taitettu kuviomotiivi luo havainnekuvissa illuusion matalammasta meluseinästä.
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Önskemål
Meluseinän suunnitelmassa on käytetty pyöröhirttä, joka tekee rakenteesta pitkäikäisen
ja helposti jäykistettävän. Suunnitelmassa on oivallettu hirsirakenteen toteutettavuus,
sillä nurkat ja salvokset on oikeaoppisesti tehty, mutta vievät paljon tilaa. Hirsi on materiaalivalintana hyvä, mutta haastava etenkin ääneneristävyytensä kannalta, sillä hirsiin
tulee ajan saatossa rakoja ja halkeamia, kun seinän päällä ei ole kuormaa ja pyöröhirsirakenteen paksuus vaihtelee. Pitkänurkkainen pyöröhirsi luo suuren kontrastin kaupunkiympäristöön ja viereen sijoittuvaan uuteen asuinalueeseen nähden. Istutuksia on käytetty rikastamaan meluseinän ilmettä, mutta on toteutettavuutensa kannalta epävarma. Meluseinän näkyvyys Nurron talon puolelle on otettu hyvin huomioon pystylaudoitusverhouksella, joka soveltuu tarkoitukseensa.
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5 KILPAILUN TULOS
5.1 Kilpailun tulos
Kilpailun arvostelussa tuomaristo totesi kahden kilpailuehdotuksen täyttävän kilpailun
vaatimuksen ja sille asetetut tavoitteet. Kilpailun palkintolautakunta päätti yksimielisesti
jakaa palkinnot kilpailuohjelmasta poiketen seuraavasti:
1. palkinto 500 € ehdotukselle Aalto, nimimerkillä Vesimies
2. palkinto 300 € ehdotukselle Tervahauta, nimimerkillä Kaleidoskooppi
Kunniamaininta ehdotukselle greenSILENCE, nimimerkillä Gorilla.

5.2 Nimikuorten avaus
Palkintolautakunnan jäsenet Antti Ukonmaanaho ja Kimmo Illikainen, sekä kirjailun järjestäjät lehtori Anu Montin ja kilpailusihteeri Sini Varis avasivat palkittavien tekijöiden nimikuoret. Kilpailuehdotusten tekijöiksi osoittautuivat seuraavat henkilöt tai työryhmät:
1. Palkintosija
Ehdotukselle Aalto nimimerkillä Vesimies
Tekijät ja tekijänoikeudet: Pauliina Haukipuro
Perustelu: Ehdotus valittiin kilpailun voittajaksi, sillä meluseinän muotoilu on erittäin kaunis
ja sijaintiinsa sopiva. Suunnitelma on innovatiivinen, siinä on käytetty paljon puuta ja ääneneristävyyttä on tutkittu onnistuneesti.
2. Palkintosija
Ehdotukselle Tervahauta nimimerkillä Kaleidoskooppi
Tekijät ja tekijänoikeudet: Tiia Luukkonen
Perustelu: Ehdotus valittiin kilpailun toiselle palkintosijalle, sillä meluseinän rakennetta ja
valaistus on mietitty edistyneesti. Tervahautaa kuvaava koristemotiivi on kaunis ja tuo
alueen historiaa liki.
Kunniamaininta
Ehdotukselle greenSILENCE nimimerkillä Gorilla
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Tekijät ja tekijänoikeudet: Hannu Lumijärvi
Perustelu: Ehdotukselle myönnettiin kunniamaininta, sillä suunnitelmassa on käytetty
edistyksellisesti ja innovatiivisesti hyödyksi geopolymeeriä, ja sen modulaarinen muotoilu
tekee siitä näyttävän, vaihtelevan ja helposti monistettavan.
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5.3 Nimikuorten avauksen allekirjoitus

5.4 Arvostelupöytäkirjan hyväksyminen
Palkintolautakunta hyväksyi Puuta meluseinään -ideakilpailun arvostelupöytäkirjan sähköisellä allekirjoituksella Oamk Sign palvelun kautta.
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