RAKENTAVAA MELUNTORJUNTAA
Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät Jyväskylässä 20. - 21.3.2019
Paikkana Jyväskylän Paviljonki Wivi -sali (Lutakonaukio 12)

Ennakkotiedote
Tervetuloa 16. valtakunnallisille meluntorjuntapäiville.
Päivillä käsitellään monipuolisesti ajankohtaisia ympäristömeluun ja sen torjuntaan liittyviä asioita,
erityisesti rakennuksen ääniympäristöä, ääniympäristön laatua ja sen vaikutusta terveyteen, asumiseen,
alueidenkäyttöön ja rakentamiseen, kuntaa meluntorjujan roolissa ja tärinän huomioimista suunnittelussa.
Päivien anti on suunnattu laajasti eri viranomaisille, teollisuudelle, tutkijoille, järjestöjen edustajille,
konsulteille ja muille alan asiantuntijoille.

Päivien ohjelma (valmistuu joulukuussa 2018)
Rakennuksen ääniympäristö
Kunta meluntorjujana
Ääniympäristön laatu
Ääniympäristön vaikutus terveyteen ja viihtyisyyteen
Tärinä
Speakers’ Corner – kysymyksiä ja vastauksia meluntorjunnasta
Meluntorjuntapäivien esitysten pohjalta laaditut kirjoitukset julkaistaan päivillä jaettavassa Ympäristö ja
Terveys -lehdessä. Päivien esitykset julkaistaan Keski-Suomen ELY-keskuksen internetsivuilla heti päivien
jälkeen.
Järjestelyt
Meluntorjuntapäivien käytännön järjestelyistä vastaavat yhteisesti Keski-Suomen ja Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukset. Päivien ohjelmasta vastaa järjestelytoimikunta, jossa ovat edustettuina
ympäristöministeriö, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jyväskylän yliopisto, Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos, Metsä Group, Suomen Kuntaliitto ry, Jyväskylän kaupunki, Liikennevirasto,
Ympäristöterveyden asiantuntijat ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Akustinen seura ry, Rakennusteollisuus
RT, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Näyttely
Päivien yhteydessä järjestetään näyttely, jossa esitellään mm. meluntorjuntatoimia. Tarjoamme Teille
näyttelytilaa Paviljongin ylälämpiöstä. Näyttelytilan koko on 2 m x 2 m. Näyttelyosastoon kuuluu yksi pöytä
(60 cm x 120 cm), kaksi tuolia ja sähköliittymä. Näyttelytilamaksu on 500 € (alv 0 %) 1-2 henkilön
osallistuessa päiville. Hinta sisältää lisäksi luennot, luentomateriaalin, lounaat, kahvit sekä iltatilaisuuden.
Näytteilleasettajat
ilmoittautuvat
Sari
Söderströmille
Jyväskylän
Paviljonkiin,
sähköposti
sari.soderstrom@paviljonki.fi, puhelin +358 50 433 9015. Samassa yhteydessä ilmoitetaan yrityksen nimi,
osasto/yksikkö tms., 1-2 näytteilleasettajan yhteystiedot sekä yrityksen Y-tunnus ja laskutustiedot.

Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 31.1.2019 mennessä ilmoittautuneille 360 € (alv 0 %) ja 28.2.2019 mennessä
ilmoittautuneille 400 € (alv 0 %). Yhteen päivään osallistumisen hinta on puolet esitetyistä hinnoista. Hinta
sisältää luennot, luentomateriaalin, lounaat, kahvit ja iltatilaisuuden. Sitovat ilmoittautumiset ja
mahdolliset peruutukset tehdään 28.2.2019 mennessä, minkä jälkeen osallistumismaksuja ei palauteta.
Opiskelija- ja koululaisryhmiä pyydetään ottamaan suoraan yhteyttä Vuokko Väistöön hinnan
tarkistamiseksi. Opiskelijahinta ei sisällä iltatilaisuutta.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja
Ilmoittautuminen päiville tapahtuu osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/valtakunnallisetmeluntorjuntapaivat kaikkien muiden osallistujien osalta lukuun ottamatta näytteilleasettajia.
Päivien järjestelyasioista lisätietoja antaa Vuokko Väistö, puhelin +358 295 021 002 ja sähköposti
vuokko.vaisto@ely-keskus.fi.
Hotellivaraukset
Osallistujat varaavat itse majoituksen suoraan hotellista.
Meluntorjuntapäiviä koskevat
huonekiintiövaraukset on ennakolta tehty Solo Sokos Hotel Paviljonki, Original Sokos Hotel Alexandra ja
Scandic Jyväskylä City hotelleihin. Kiintiövaraukset on tarkoitettu valtionhallinnon ulkopuolisille
osallistujille.
Solo Sokos Hotel Paviljonki (Lutakonaukio 10) hinta 144 € 1-hengen huone (Solo king) ja 154 € 2-hengen
huone (Solo twin). Varaukset www.sokoshotels.fi –sivujen kautta, Jyväskylän Sokos Hotellien
myyntipalvelusta puh. +358 (0)20 1234 640 tai e-mail paviljonki.jyvaskyla@sokoshotels.fi. Kiintiötunnus
suoraan hotellista tehtäville varauksille on ”MELUNTORJUNTAPÄIVÄT”. Varauskoodi nettisivujen
(www.sokoshotels.fi) kautta tehtäville varauksille on ”BMELUNTORJUNTAPAIVAT”. Viimeinen varauspäivä
on 20.2.2019.
Original Sokos Hotel Alexandra (Hannikaisenkatu 35) hinta 134 € 1-hengen huone (standard) ja 144 € 2hengen huone (standard). Varaukset www.sokoshotels.fi –sivujen kautta, Jyväskylän Sokos Hotellien
myyntipalvelusta puh. +358 (0)20 1234 640 tai e-mail alexandra.jyvaskyla@sokoshotels.fi. Kiintiötunnus
suoraan hotellista tehtäville varauksille on ”MELUNTORJUNTAPÄIVÄT”. Varauskoodi nettisivujen
(www.sokoshotels.fi) kautta tehtäville varauksille on ”BMELUNTORJUNTAPAIVAT”. Viimeinen varauspäivä
on 20.2.2019.
Scandic Jyväskylä City (Väinönkatu 3) hinta 91 € 1-hengen huone ja 106 € 2-hengen huone.
Majoitusvaraukset avoimesta huonekiintiöstä tulee tehdä tunnuksella ”Meluntorjuntapäivät” sähköpostitse
jyvaskylacity@scandichotels.com tai puhelimitse +358 14 4581010 / huonevaraukset. Varaukset 6.2.2019
mennessä. Huoneita voi varata hotellin varaustilanteen mukaan. Mikäli hotelli täyttyy, on hotellilla
yksinoikeus sulkea kiintiö.
Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. Mikäli verokanta muuttuu, hotellit pidättävät oikeuden
hinnanmuutoksiin.

