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Terveisiä Akustiikkapäiviltä

Akustiikkapäivät  järjestettiin  tänä  vuonna  syyskuun  lopulla  Kuopiossa.  Kahden  päivän
aikana  pidettiin  yhteensä  30  laadukasta  esitelmää,  jotka  kattoivat  akustiikan  eri  alueita
laajalla rintamalla. Esitelmien perusteella voi jälleen todeta, että Suomessa toimitaan hyvin
aktiivisesti  ja  laadukkaasti  akustiikan  parissa,  niin  akateemisissa  piireissä  kuin
teollisuudessakin. 

Päivien aikana vierailimme myös Genelecin tehtaalla Iisalmessa. Vierailun aikana pääsimme
tutustumaan kaiuttimien valmistukseen sekä kuulimme mielenkiintoisen esitelmän Genelecin
uusimman kaiutinmalliston suunnittelusta, aina ideasta tuotteeksi asti.

Akustiikkapäivät  2005  -julkaisua  on  saatavana  paperisena  kirjana  sekä  verkkoversiona.
Kirjaa  voi  tiedustella  ottamalla  yhteyttä  seuran  sihteeriin  ja  verkkoversio  on  vapaasti
ladattavissa seuran verkkosivuilta. 

EuroNoise2006 lähestyy kovaa vauhtia

EuroNoise2006-konferenssi  järjestetään  Tampere-talolla  30.5  –  1.6.2005.  Konferenssin
aihealueet kattavat laajasti meluun liittyvät eri akustiikan osa-alueet. Tarkemmin aihealueita
kannattaa käydä katsomassa konferenssin verkkosivuilta. Abstraktien viimeinen jättöpäivä
on 30.11.2005, joten vielä on mahdollista ehdottaa paperiakin konferenssiin. 

Lisätietoja konferenssista löytyy tapahtuman verkkosivuilta http://www.euronoise2006.org/

Jouluinen vierailu Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen

Akustinen  Seura  järjestää  vierailun  Helsingin  kaupungin  ympäristökeskseen  13.12.2005.
Vierailun  aikana  kuulemme  esitelmiä  ympäristökeskusken  toiminnasta  ja  mitä  kaikkea
ääneen  liittyvää  toimintaa  ympäristökeskuksessa  on  parhaillaan  käynnissä.  Pikkujoulun
hengessä tarjolla on myös jouluista naposteltavaa. Tapahtuma on maksuton.

Vierailu  alkaa kokoontumisella Helsingin kaupungin ympäristökesksen aulassa klo 16.30.
Ympäristökeskuksen  osoite  on  Helsinginkatu  24,  Helsinki.  Tapahtumaan  voi  ilmoittua
lähettämällä sähköpostia seuran sihteerille (asf@acoustics.hut.fi). 

Parhain terveisin,

Miikka Tikander
sihteeri

Akustinen Seura ry, puh: 09-451 6128, fax: 09-460 224
TKK / Akustiikan laboratorio, sposti: asf@acoustics.hut.fi
PL 3000, www: http://www.acoustics.hut.fi/asf
02015 TKK pankkiyht.: Nordea 101130-205947

http://www.euronoise2006.org/
http://www.acoustics.hut.fi/asf
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Ilmailulaitos tuottaa asiakkailleen - lentoliikenteelle ja len-
tomatkustajille - turvallisia, kansainvälisesti korkealaatuisia
ja kilpailukykyisiä lentoasema- ja lennonvarmistuspalvelu-
ja. 25 lentoasemamme kautta kulkee tänäkin vuonna 12
miljoonaa matkustajaa. Me, 1800 työntekijää, toimimme
asiakkaittemme ja koko ilmailun parhaaksi.

Ilmailulaitoksen ympäristötiimi vastaa lentoasemien ympä-
ristöselvityksistä sekä konsernin ympäristöraportoinnista.
Tiimissä työskentelee seitsemän päätoimista työntekijää.

Kehitysinsinöörimme siirtyessä Ilmailu-
laitoksessa uusiin tehtäviin haemme

YMPÄRISTÖMALLIEN
KÄYTTÄJÄÄ/KEHITTÄJÄÄ
pääkonttorin ympäristöyksikköön käyttämään
ja kehittämään ympäristövaikutuksia koskevia
laskentamenetelmiä ja –malleja.

Osaamisalue painottuu
• ilma-alusten melun laskentamallijärjestelmän 

käyttöön ja kehittämiseen
• muiden ympäristövaikutuksia koskevien mallien

sekä paikkatietojärjestelmän (ArcGIS) sovelta-
miseen ja kehittämiseen

• ympäristöselvityksiin ja -raportointiin liittyviin
tehtäviin.

Edellytämme sinulta
• soveltuvaa yliopisto- tai AMK-tasoista koulutusta
• ohjelmointitaitoa (vähintään Visual Basic 

perusteet) sekä tietokantojen ja paikkatieto-
järjestelmien tuntemusta

• sujuvaa suullista ja kirjallista kommunikointi-
valmiutta suomen ja englannin kielellä

Laskemme eduksi sekä ilmailun ja mittaustekniikan
tuntemuksen että kokemuksen melu- tai ilmanlaa-
tumallien käytöstä. Huomioimme myös valmistu-
misvaiheessa olevat hakijat.

Työmenetelmämme ovat kansainvälisiä ja toimim-
me yhteistyössä alan ulkomaisten tahojen kanssa.
Toimipisteemme sijaitsee Helsinki-Vantaan lento-
aseman alueella ajanmukaisissa tiloissa.

Tiedusteluihin vastaa apulaisjohtaja
Mikko Viinikainen, puh. 09-8277 2276
tai e-mail: mikko.viinikainen@ilmailulaitos.fi.

Hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansio-
luetteloineen tulee toimittaa 21.11.2005 mennessä
osoitteeseen:
ILMAILULAITOS
Kirjaamo
PL 50
01531 Vantaa
Merkitse kuoreen
”Ympäristömallien
käyttäjä/kehittäjä”.

www.ilmailulaitos.fi




