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BNAM 2006 Göteborgissa 

Järjestyksessään 26. pohjoismaisten akustikkojen konferenssi BNAM 2006 järjestettiin  
8.–10.11.2006 Göteborgissa. Järjestelyistä vastasi pääosin Ruotsin akustinen seura SAS sekä 
pohjoismainen värähtely-yhdistys SVIB. Ruotsalaiset olivat saaneet haalittua paikalle mukavasti 
osallistujia. Konferenssiin osallistui 212 henkilöä, joista suurin osa oli ruotsalaisia. Suomalaisia ja 
tanskalaisia oli mukana vain kourallinen, norjalaisia hieman enemmän ja olipa joukossa muutama 
islantilainenkin. Opiskelijoita ei juuri  BNAMissa näkynyt, vaikka järjestäjät olivat yrittäneet houkutella 
heitä paikalle. Laitenäyttely oli aika kattava ja kaikki suuret laitevalmistajat olivat edustettuna 
uusimpine tuotteineen. 
Ensimmäinen päivä oli luonteeltaan "satellite meeting", jonka teemana oli "man and noise". Esitykset 
liittyivät mm. puheen ymmärtämiseen, (lasten) oppimisstrategioihin ja melun vaikutukseen 
oppimisessa. Puhujat olivat kaikki ruotsalaisia, lähinnä Gävlen ja Göteborgin yliopistoista. Varsinaiset 
BNAM-konferenssipäivät olivat huomattavasti käytännönläheisemmät. Suurin osa BNAMin 
esitelmistä oli ruotsalaisten konsulttien pitämiä. Rinnakkaisia sessioita oli kaksi, ja koska SVIB oli 
vahvasti mukana järjestelyissä, toinen sessioista keskittyi ainoastaan värähtelyihin. 
Akustiikkasessioissa kuultiin torstaina esitelmiä raideliikennemelusta, ääniympäristöistä ja äänen 
etenemisestä ulkona. Perjantaina ohjelmassa oli huoneakustiikkaa, melukartoitusta sekä konemelua. 
Värähtelysessiot keskittyivät värähtelyn vaikutuksiin ihmisissä sekä koneiden ja liikenteen 
aiheuttamien värähtelyiden mittaamiseen, ennustamiseen ja hallintaan. Lisäksi ohjelmassa oli pari 
pientä workshoppia, joiden aiheina oli mm. musiikki- ja luokkahuoneakustiikka. 
Tieteellisen ohjelman lisäksi, konferenssiväelle oli keskiviikkoiltana varattu Franz Leharin 
operettiesitys Luxemburgin kreivi. Hyvätasoinen SäffleOperan harrastelijaryhmä suoriutui esityksestä 
mainiosti, vaikkakin esitys oli melko pitkä. Torstai-iltana, ennen illallista, koko konferenssin 
järjestelyistä vastannut Ingemansson tarjosi cocktail-tilaisuuden 50-vuotisjuhliensa kunniaksi. 
Konferenssin koko ohjelma löytyy Akustisen Seuran verkkosivuilta. Sivulle ilmestyy joulukuussa 2006 
linkki online-proceedingsiin, kunhan järjestelytoimikunta saa sivut valmiiksi. 
Konferenssin ohessa pohjoismaisten seurojen puheenjohtajat pitivät lyhyen kokouksen, jossa 
päätettiin, että seuraava BNAM järjestetään elokuun lopussa 2008 Islannissa. Islantiin on juuri 
perustettu akustinen seura, joka vastaa konferenssin järjestelyistä. 

Bioakustiikan seminaari MAAR2007 Porissa 

Porissa järjestetään 12.-14.4.2007 MAAR2007 - "Bioakustiikan sovellukset ja menetelmät" -
seminaari. Tapahtuman aihealueet kattavat bioakustiikan tutkimusmenetelmiä ja sovelluksia sekä 
erilaisia äänianalyysimenetelmiä ja -työkaluja luontoäänien ja muiden äänien analysointiin. 
Lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta http://www.pori.tut.fi/envisig/MAAR2007.html 
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Melu ja tärinä työssä 

Professori Jukka Starck on tehnyt kunnioitettavan elämäntyön Työterveyslaitoksella ja hän on 
siirtymässä vuodenvaihteessa hyvin ansaituille eläkepäiville. Työterveyslaitos järjestää melu- ja 
tärinäaiheisen läksiäisseminaarin 13.12.2006 Työterveyslaitoksella Helsingissä Seminaarin ohjelma 
on liitteenä kirjeen lopussa.  
Akustisen Seuran jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan seminaariin. Tilaisuuteen täytyy 
ilmoittautua ja ilmoittautumisia voi lähettää sähköpostitse Rauno Pääkköselle 
(rauno.paakkonen@ttl.fi) tai Esko Toppilalle (esko.toppila@ttl.fi).  

Vuoden 2006 jäsenmaksut 

Suurin osa jäsenistä on jo maksanut vuoden 2006 jäsenmaksunsa ja Acta Acustica-lehden 
tilausmaksun mutta listoilla on edelleen huonomuistisia jäseniä. Ne, joille on jäsenkirjeen mukana 
tullut maksumuistutus, toivottavasti hoitavat maksut kuntoon pikimmiten.  

Antti Kelloniemi väittelee TKK:lla 

FM Antti Kelloniemi väittelee 24.11.2006 klo 12 sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla, luentosali 
S4, aiheesta "Room Acoustics Modeling with the Digital Waveguide Mesh - Boundary Structures and 
Approximation Methods". Virallisena vastaväittäjänä toimii Dr. Rudolf Rabenstein, Universität 
Erlangen-Nürnberg (Saksa). Valvojana on professori Vesa Välimäki.  

Tieteenpäivät 2007 järjestetään 10.-14.1.2007 Helsingissä 

Seuraavat Tieteen päivät järjestetään keskiviikosta sunnuntaihin 10.-14.1.2007 Helsingissä, 
keskuspaikkana Helsingin yliopiston päärakennus. Viisipäiväisessä tieteen tapahtumassa on 
esiintyjiä kaikkiaan yli 300. Tieteen päivät on merkittävä kaikki tieteenalat kattava suurelle yleisölle 
tarkoitettu tiedetapahtuma, jossa maamme eturivin tutkijat eri aloilta ja eri puolilta Suomea kertovat ja 
keskustelevat tieteestä ja tutkimuksesta sekä tieteen mahdollisuuksista ja rajoista. Aiheet kattavat 
niin humanistisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen kuin taiteen ja teknologian tutkimukseen. 
Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi ja se on kerännyt eri tilaisuuksiin yhteensä n. 15 000 
osallistujaa. 
Lisätietoja ja viimeisimmät ohjelmatiedot osoitteesta http://www.tieteenpaivat.fi/ 

EAA-Index jäsenkirjeen mukana 

Jäsenkirjeen mukana on EAA-Index –romppu, josta löytyy tietoja Eurooppalaisten akustisten 
seurojen jäsenistä ja akustiikan alan yrityksistä. Mukana on myös näytenumero Acta Acusticasta ja 
muista EAA:n tuotteista.  
 

  Parhain terveisin,   

   Miikka Tikander, sihteeri
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Professori Jukka Starckin läksiäisseminaari 
 
MELU JA TÄRINÄ TYÖSSÄ 13.12.2006 
Mitä se on ollut ja mitä on odotettavissa 
 
Paikka: Työterveyslaitos, Koulutuskeskus, Haartmaninkatu 1d, Helsinki 
 
12.15-12.30 Tervetuloa 
 
12.30-13.00 Melu globaalina ongelmana  
  Jorma Rantanen, professori, ICOH 
 
13.00-13.30 Melu puolustusvoimissa  
  Pentti Kuronen, kenraali, Puolustusvoimat, 
 
13.30-14.00  Tasapaino 
  Ilmari Pyykkö, professori, Tampereen yliopisto, 
kahvitauko 
 
14.30-15.00  Tärinätutkimus Suomussalmiprojekti ja mitä 

ammattitautien jälkeen 
  Päivi Sutinen, ylilääkäri, Joensuun keskussairaala 
 
15.00-15.30  Tärinä ja meluongelma Suomessa 
  Ilkka Kyttälä, yli-insinööri, STM  
 
15.30-16.00  Kuulonsuojelun uudet haasteet 
  Esko Toppila, dosentti, TTL 
 
16.00-16.30  Melututkimuksista työpaikoilla 
  Rauno Pääkkönen, dosentti, TTL 
 
16.30-17.00  Melututkimus muistelut 
  Jukka Starck, professori, TTL   
 
17.00-18.00  Keskustelua ja buffet 
 
 
Tarjoilujen vuoksi tilaisuuteen tulee ilmoittautua. Ilmoittautumisia voi lähettää 
sähköpostitse joko Rauno Pääkköselle (rauno.paakkonen@ttl.fi) tai Esko Toppilalle 
(esko.toppila@ttl.fi). Tilaisuus on maksuton. 

 


