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Seuralla uusi sihteeri, Marko Hiipakka 

Seuran pitkäaikainen sihteeri Miikka Tikander on saamassa väitösopintoja päätökseen ja siirtynyt 
teollisuuden palvelukseen. Näin ollen oli luontevaa etsiä seuralle uusi sihteeri, joka on Marko 
Hiipakka TKK:n Signaalinkäsittelyn ja Akustiikan laitoksella. Hänen yhteystietonsa kirjeen lopusta, 
huomaa uusi sähköpostiosoite: sihteeri@akustinenseura.fi  

Väitöksiä akustiikan alalta 

Janne Roivainen väitteli 26.6.2009 TKK:lla aiheesta ”Unit-Wave Response-Based Modeling of 
Electromechanical Noise and Vibration of Electrical Machines”. Työ löytyy sähköisessä muodossa 
osoitteesta: http://lib.tkk.fi/Diss/2009/isbn9789512299119/  
 
Jaana Jokitulppo väitteli 28.8.2009 Kuopion yliopistolla aiheesta ”Non occupational noise - sources, 
exposure, and effects on hearing” (Vapaa-ajan melu - lähteet, altistuminen ja vaikutukset kuuloon). 
 
Akustinen seura onnittelee molempia tuoreita tohtoreita! Lisää on tulossa lähiaikoina, sillä syksyllä 
TKK:lla on ainakin 3 väitöstilaisuutta akustiikan alalta, tarkat päivämäärät eivät ole vielä tiedossa. 

Dosentti Ville Pulkille 1,88 milj. euron apuraha tilaäänen teknologian ja 
psykofysiikan tutkimukseen 

Euroopan tutkimusneuvosto ERC on myöntänyt akustisen seuran jäsenelle dosentti Ville 
Pulkille 1,88 milj. euroa tilaäänen teknologian ja tilaäänen psykofysiikan tutkimukseen. 
Tilaäänen teknologia perustuu Pulkin tutkimusryhmineen aiemmin kehittämään Directional 
Audio Coding (DirAC) tilaäänentoistomenetelmään. Menetelmä mahdollistaa tilaäänen 
tallentamisen sellaisessa muodossa, joka pystytään toistamaan millä tahansa kaiutinjärjestelmällä tai 
kuulokkeilla. Tutkimuksen toinen haara, tilaäänen psykofysiikka, tutkii ihmisen tilaäänen 
havaitsemista ylipäänsä. Tutkimuksen tarkoituksena on saada tarkempaa tietoa äänikentän ihmiselle 
tärkeistä ominaisuuksista. Eräs tutkimuskohde on kuinka tarkasti ihminen osaa kuulon perusteella 
määritellä äänilähteen leveyden: voiko esimerkiksi meren kohinasta kuulla rantaviivan pituuden tai 
laiturin paikan.  
 
Akustinen seura onnittelee Villeä merkittävästä apurahasta! ERC:n (http://erc.europa.eu) nuoren 
tutkijan apurahat ovat erittäin kilpailtuja ja toistaiseksi TKK:n tutkijat ovat saaneet 4 tällaista 
apurahaa. Niistä kaksi on tullut akustiikan alalle ja kaksi ennestään jo kuuluisaan Kylmälaboratorioon. 
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AVITA -messut 7.-9.10.2009 Helsingin messukeskuksessa  

AVITA ry järjestää AudioVisual 09 –messut 7.-9.10.2009 Helsingin messukeskuksessa. Messut ovat 
suurin av-alan ammattitapahtuma Pohjoismaiden, Baltian ja Pietarin alueella. AES:n Suomen jaosto 
järjestää messuilla audioaihesta ohjelmaa erityisesti keskiviikkona 7.10.2009, katso tarkemmat tiedot: 
http://www.avita.org/dokumentit/audiovisual2009_oheisohjelmat_1509091548.pdf  

Pikkujoulut 10.12.2009 

Akustisen seuran ja Audio Engineering Societyn (AES) Suomen jaoksen yhteinen pikkujoulujuhla 
pidetään 10.12.2009 pääkaupunkiseudulla. Lisätietoja tulee seuraavassa jäsenkirjeessä, mutta 
merkkaa päivämäärä kalenteriin. 

Tilaisuus tieliikennemelusta tammikuussa 2010 

Akustinen seura järjestää tieliikennemeluun keskittyvä puhetilaisuuden torstai-iltana 14.1.2010 
Helsingissä. Tilaisuudessa kuullaan alan asiantuntijoiden esityksiä lähinnä rengasmelusta ja 
hiljaisesta asfaltista. Lisätietoja tapahtumasta tulee seuraavassa jäsenkirjeessä. 

Tulevia konferensseja 

Euronoise on meluntorjuntaan keskittyvä konferenssi, joka järjestetetään Edinburghissa 26.-
28.10.2009. Lisätietoja: http://www.euronoise2009.org.uk/ 
 
Seuraava BNAM konferenssi järjestetään Norjan akustisen seuran toimesta Bergenissä 10.-
12.5.2010. Pääteemoiksi on tällä kertaa valittu: ”Prediction tools in acoustics. Software and 
hardware”, ”Acoustics in nordic building tradition” sekä ”New materials and applications in acoustics”. 
Lisätietoja löytyy konferenssin www-sivuilta: http://www.bnam2010.com/ 

”ICA Early Career Award” -haku 

International Commission on Acoustics on pyytänyt jäsenseurojaan nimeämään ehdokkaita ”ICA 
Early Career Award” palkinnon saajiksi. Kyseinen palkinto jaetaan ICA 2010 konferenssissa ja se 
sisältää mm. 1000 euron rahapalkinnon ja matkakulut kongressiin. Palkinnon voi saada henkilö, joka 
on uransa melko alussa ja jolla on noin 10-15 vuotta aktiivista uraa takanaan. Palkinnon saajan 
odotetaan osallistuneen merkittävällä tavalla akustiikan tutkimukseen sekä olleen mukana akustiikan 
alan toiminnassa kotimaisten tai kansainvälisten järjestöjen kautta. 
 
Akustisen seuran jäsenet voivat hakea palkintoa lähettämällä hakemuksen seuran hallitukselle 
(sihteeri@akustinenseura.fi) 31.10.2009 mennessä. Hakemuksessa tulee olla sivun 
http://www.icacommission.org/eaward.html alalaidassa määritellyt dokumentit. 
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EAA:n Schola -opiskelijakotisivut 

Euroopan akustisten seurojen kattojärjestö EAA on käynnistänyt Schola -opiskelijaverkosto on 
hankeen, jonka tarkoituksena on muodostaa yhteisö akustiikan alan jatko-opiskelijoille järjestämällä 
tapahtumia konferensseissa ja tarjoamalla maksuttomia palveluja. Lisätietoja löytyy osoitteista: 
http://www.european-acoustics.org/schola sekä http://www.eaa-fenestra.org/student-network  
 

Tekniikan Waiheita 2/2009, äänen ja akustiikan erikoisnumero 

Tekniikan Waiheita on neljä kerta vuodessa ilmestyvä teknologian historian aikakauslehti, jota 
julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Akustinen seura ry tuki taloudellisesti uusinta numeroa, joka 
on äänen ja akustiikan erikoisnumero. Tämän vuoksi seura on tänään postittanut kaikille jäsenilleen 
tämän erikoisnumeron, toivottavasti siinä on paljon mielenkiintoista luettavaa. 
 
 
Terveisin, 
Marko Hiipakka 
sihteeri@akustinenseura.fi 
puh: 040 544 4524 
 
ps. Muista ilmoittaa meille mahdollisesti muuttuneet yhteystietosi postituksia varten. 


