
Väre-teknologiaohjelman aloitus 11.2.

Ääneneristystilaisuus 2.3.

Vuosikokous 23.3.

AES-konfrenssi Rovaniemellä 10-12.4.
Väre-teknologiaohjelman aloitusseminaari 11.2. 

Liiallinen värähtely ja melu aiheuttavat mukavuus- ja turvallisuusongelman koneissa ja rakennuksissa. Sekä markkinat 
että viranomaismääräykset edellyttävät yhä alempia tärinä- ja melutasoja. Värähtely- ja meluongelmien hallitseminen 
parantaa työolosuhteita, asumismukavuutta ja ympäristöä - ja siten yleistä elämän laatua. Alhaisen äänentason lisäksi 
myös äänen laatu voi olla tuotteen kilpailukykyä edistävä tekijä. VÄRE-teknologiaohjelma antaa yrityksille entistä 
parempia valmiuksia vastata tulevaisuudessa tuotteille asetettaviin yhä kireämpiin vaatimuksiin, jotka koskevat 
tuotteiden värähtely- ja ääniominaisuuksia. Ohjelma tukee myös uutta liiketoimintaa, joka suuntautuu värähtelyn ja 
äänen hallintaan tarkoitettaviin tuotteisiin. 

Ohjelma on suunnattu yrityksille, joiden tuotteissa värähtely- ja ääniominaisuuksilla on tärkeä merkitys. Ohjelmaan 
kuuluu sekä luottamuksellisia yritysprojekteja että julkisia tutkimushankkeita. Tutkimushankkeiden avulla luodaan 
valmiuksia tuotekehitykselle, jonka avulla värähtely- ja ääniominaisuuksia voidaan parantaa. 

VÄRE -aloitusseminaarissa esitellään ohjelmaa sekä käynnistyvien tutkimushankkeiden tavoitteita ja sisältöä. 
Osallistumalla tähän seminaariin voit mm. saada kuvan sekä nykytilasta että tulevaisuuden mahdollisuuksista 
värähtelyn ja äänen hallinna alueella, arvioida, miten organisaatiosi voisi hyötyä ohjelmasta, ja luoda hyödyllisiä 
kontakteja ohjelmaa koskevalla alueella. Teknologiaohjelman aloitusseminaari järjestetään torstaina 11.2.1999 Spektrin 
Duo-talossa, Valkjärventie 2, Espoo. Seminaarin osallistumismaksu on 500 mk (sis. alv.) sisältäen seminaarimateriaalin, 
kahvit ja lounaan. Seminaarimaksu suoritetaan KATMI Consulting Oy:n tilille Merita 139530 -101464 (maksu 
laskutetaan pyydettäessä). Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 5.2.1999.. Lisätietoja ohjelmasta saat internet-osoitteesta 
http://www.tekes.fi/ tai ohjelman koordinaattori Ilkka Eerolalta puh. (03) 344 4470, 0400 595 299, ilkka.eerola@sci.fi. 

OHJELMA 

Puheenjohtaja teknologiajohtaja DI Mikko Karvinen, Valmet Oyj 

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 

9:00 Avaus, Pääjohtaja Martti Mäenpää, Tekes 

9:15 VÄRE-ohjelman tavoitteet ja rakenne, Ohjelman koordinaattori TkL Ilkka Eerola, KATMI 
Consulting Oy 

9:30 Technology Resources, Market trends and Business Opportunities in Vibration and Sound 
Control Dr. Jean-Paul Berhault, President of Euresis 

10:45 Tauko 

11:00 Värähtelyn ja äänen hallinnan merkitys Suomen teollisuuden kilpailukyvylle, 
Teknologiajohtaja DI Mikko Karviainen, Valmet Oyj 

11:30 Melun vaimennuksen tarpeet ja niiden trendit Suomen teollisuudessa PK-yrityksen 
näkökulmasta, Tekn. johtaja DI Jussi Hartikainen, Noisetek Oy 

12:00 Lounastauko 

13:00 Tutkimushankkeiden esittelyt: 

Pyörivien koneiden värähtelyn hallinta, Ryhmäpäällikkö DI Pekka Koskinen, VTT 
Valmistustekniikka 

Kuljetusvälineiden ja liikkuvien työkoneiden värähtelyn ja äänen hallinta, Tutkimuspäällikkö TkT 



Matti K. Hakala, VTT Valmistustekniikka 

Koneiden melunpäästön hallinta, Tutkija DI Jukka Tanttari, VTT Automaatio 

14:00 Kahvitauko 

15:00 Tutkimushankkeiden esittely jatkuu: 

Tila-akustiikan hallinta, Professori TkT Matti Karjalainen ja tutkija TkL Lauri Savioja, TKK 
Akustiikan ja äänenkäsittelyn laboratorio 

Rakennuksen ulkovaipan rakennusosien ääneneristävyys, Erikoistutkija FT Juhani Parmanen, VTT 
Rakennustekniikka 

16:00 VÄRE-ohjelman jatkosuunnitelmat - keskustelu Mikko Karvinen 

16:30 seminaarin päätös 

Ääneneristystilaisuus 

Uusien ääneneristysmääräysten astuttua voimaan on seuran jäsenistön keskuudessa ryhdytty valmistelemaan tilaisuutta 
uusista määräyksistä. Tilaisuus järjestetään 2.3. Työterveyslaitoksen tiloissa Helsingissä kello 14 alkaen. Ohjelmassa 
asiantuntijoiden esityksiä uusista määräyksistä ja niiden vaikutuksesta rakentamiseen. Tarkempi ohjelma seuraavassa 
jäsenkirjeessä. 

Seuran vuosikokous 23.3. 

Seuran vuosikokous järjestetään 23.3. Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan talossa kello 18.00 alkaen. 
Vuosikokousesitelmän pitää Tkl Lauri Savioja aiheenaan "Virtuaaliakustiikka".

Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräisistä asioista kuten seuran hallituksen jäsenistä sekä keskustellaan seuran 
sääntöjen uudistamisesta. 

AES 16th International Confrence Rovaniemellä 

AES Finnish Section järjestää 10.-12.4.99 Rovaniemellä kansainvälisen konferenssin, jonka ajankohtainen aihe on 
"Spatial Sound Reproduction". Lisätietoja ilmoittautumisesta sekä konferenssin ohjelmasta löytää konferenssin www-
sivuilta http://www.acoustics.hut.fi/aes16/ sekä pian ilmestyvästä January/February 1999 JAES-lehdestä. Konferenssin 
ohjelmaan sisältyy kolmen päivän aikana 50 esitelmää, demoja sekä eksoottisia ilta-aktiviteetteja. Tieteellisestä 
ohjelmasta julkaistaan n. 500-600-sivuinen proceedings, jonka kaikki osallistujat saavat konferenssissa. Tilaisuuteen 
odotetaan noin 120 alan ammattilaista, joukossa maailman johtavia tutkijoita ja teollisuuden edustajia. Toivomme hyvin 
aktiivista osallistumista myös Akustisen Seuran jäsenistöltä! 

Konferenssin ilmoittautumishinta sisältää pääsyn esitelmä- ja demotilaisuuksiin, lounaat ja illalliset 
(3 kpl), iltajuhlan lauantaina sekä konferenssin proceedingsin. Ilmoittautumishinta jäsenille ennen 
22.2.1999 on 3500,- ja tämän jälkeen 4000,-. Ilmoittautumiskaavakkeen (jossa myös 
hotellivaraukset) voi tulostaa konferenssin www-sivuilta (tai täyttää ja lähettää elektronisesti), 
kaavake on myös tämän jäsenkirjeen liitteenä. 

AES Finnish Section on neuvotellut Finnair/AREA:n kanssa ryhmähinnan lennoille Hki-
Rovaniemi-Hki. Kullekin lennolle on varattu 20 paikkaa (koodilla AES) ja meno-paluulennon hinta 
on 1.393,- FIM. Varauksia ottaa vastaan Seija Kunnas/AREA (puh. 1480 4888, e-mail: 
Seija.Kunnas@yle.fi). 
AY 427 09.04 H:ki-Rovaniemi 12.15 - 13.35 

AY 429 09.04 H:ki-Rovaniemi 16.00 -17.20 

AY 431 09.04 H:ki-Rovaniemi 19.35 - 20.55 

AY 428 12.04 Rovaniemi-H:ki 14.05 - 15.20 



AY 430 12.04 Rovaniemi-H:ki 17.45 - 19.00 

Akustiikkapäivä(t) 

Kuluvan vuoden tärkein tapahtuma akustikoille kotimaassa tulee olemaan vuosituhannen viimeinen Akustiikkapäivä. 
Tilaisuuden tarkkaa ajankohtaa tai pitopaikkaa ei ole vielä päätetty, mutta todennäköisesti perinteinen lokakuun alku on 
niin hyvä veikkaus, että kalenteriin voi laittaa ainakin alustavan merkinnän. Viime kerran kokemusten perusteella on 
luultavaa, että tilaisuus on kaksi päiväinen ja nimeksi tulee vakiintumaan Akustiikkapäivät. 

Seuran sihteeri 

Akustinen Seura etsii parhaillaan uutta sihteeriä. Sihteerin tehtäviin kuuluu jäsenkirjeiden ja seuran hallitusten 
pöytäkirjojen laatiminen sekä seuran rutiinitehtävien hoito. Tehtävästä maksetaan työmäärään nähden kohtuullinen 
korvaus. Nykyinen sihteeri toivoo, että seuraaja löytyisi pikaisesti, mielellään ennen 23.3. pidettävää vuosikokousta. 
Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa seuran puheenjohtaja Matti Karjalainen ja nykyinen sihteeri Antti Järvinen. 

Kuulumisiin
Antti Järvinen 

sihteeri


