
Melu muutoksessa  

Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät Jyväskylässä 22. - 23.3.2023   

Paikkana messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki, Jyväskylä, Wivi -sali (Lutakonaukio 12).  
 
Päiville on mahdollista osallistua lähi- tai etäosallistumisena. Jokaiselle etänä osallistuvalle toimitetaan 
henkilökohtainen linkki webinaariin.   

Ennakkotiedote 
Tervetuloa 18. valtakunnallisille meluntorjuntapäiville. 
 
Päivillä käsitellään monipuolisesti ajankohtaisia ympäristömeluun ja sen torjuntaan liittyviä asioita, 

erityisesti kaavoitusratkaisuja alueidenkäytön suunnittelussa, teollisuutta, liikenteen melua, melutilanteen 

arviointia ja meluntorjuntaratkaisuja sekä oikeuskäytäntöä. Päivien anti on suunnattu laajasti eri 

viranomaisille, teollisuudelle, tutkijoille, järjestöjen edustajille, konsulteille ja muille alan asiantuntijoille. 

 

Päivien ohjelma (valmistuu joulukuussa 2022) 

Kaavoitusratkaisut alueidenkäytön suunnittelussa 
Teollisuus 

Liikenteen melu 
Melutilanteen arviointi ja melutorjuntaratkaisut 

Oikeuskäytäntö 
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. Päivillä on käytössä viestiseinä. Järjestelyissä on varauduttu induktiosilmukan asentamiseen saliin. 

Sitä tarvitsevan pyydetään olemaan yhteydessä järjestäjään hyvissä ajoin ennen päiviä. Sosiaalisessa 

mediassa Meluntorjuntapäivissä käytetään tunnusta #Melu2023. 

 

 

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 

 
Ilmoittautuminen päiville tapahtuu osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/valtakunnalliset-
meluntorjuntapaivat  kaikkien muiden osallistujien osalta lukuun ottamatta näytteilleasettajia.  
 
Lähi- tai etäosallistumisen hinta on 360 € (alv 0 %). Yhteen päivään osallistumisen hinta on 180 € (alv 0 %).  

Hinta sisältää luennot, luentomateriaalin, lounaat, kahvit ja iltatilaisuuden. Ilmoittautuminen päiville tulee 

tehdä 15.2.2023 mennessä. Sitovat ilmoittautumiset ja mahdolliset peruutukset tehdään 28.2.2023 

mennessä, minkä jälkeen osallistumismaksuja ei palauteta. Opiskelija- ja koululaisryhmiä pyydetään 

ottamaan suoraan yhteyttä Vuokko Väistöön hinnan tarkistamiseksi. Opiskelijahinta ei sisällä iltatilaisuutta.  
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Näyttely ja varaukset näyttelyosastosta 

 
Päivien yhteydessä järjestetään näyttely, jossa esitellään mm. meluntorjuntatoimia. Tarjoamme Teille 

näyttelytilaa A-hallista. Yksittäisen näyttelyosaston koko on 2 m x 2 m. Näyttelyosastoon kuuluu yksi pöytä 

(80 cm x 120 cm), kaksi tuolia ja sähköliittymä (max. 200 W). Näyttelytilamaksu on 500 € (alv. 0 %), sisältää 

enintään 3 henkilöä. Hinta sisältää näyttelytilapaikan lisäksi luennot, luentomateriaalin, lounaat, kahvit sekä 

iltatilaisuuden. Näytteilleasettajat ilmoittautuvat Milja Korhoselle Paviljonkiin, sähköposti 

milja.korhonen@paviljonki.fi, p. 040 7766 139. Samassa yhteydessä ilmoitetaan yrityksen nimi, 

osasto/yksikkö tms., 1-3 näytteilleasettajan yhteystiedot sekä yrityksen Y-tunnus ja laskutustiedot. Sitovat 

ilmoittautumiset ja mahdolliset peruutukset tehdään 28.2.2023 mennessä, minkä jälkeen 

näyttelytilamaksuja ei palauteta. 

 

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, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

Suomen Kuntaliitto ry,  INFRA ry/Rakennusteollisuus Rt ry, Jyväskylän kaupunki, Väylävirasto, 

Ympäristöterveyden asiantuntijat ry, Akustinen seura ry, Rakennusteollisuus RT, Itä-Suomen 

aluehallintovirasto ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

 

 
Lisätietoja 

 
Päivien järjestelyasioista lisätietoja antaa Vuokko Väistö, puhelin +358 295 021 002 ja sähköposti 
vuokko.vaisto@ely-keskus.fi. 

 

Hotellivaraukset 

Osallistujat varaavat ja maksavat majoituksen itse suoraan hotellista.  Meluntorjuntapäiviä koskevat 
huonekiintiövaraukset on ennakolta tehty Original Sokos Hotel Paviljonkiin, Original Sokos Hotel 
Alexandraan ja Scandic Jyväskylä City hotelleihin. Kiintiövaraukset on tarkoitettu valtionhallinnon 
ulkopuolisille osallistujille.  
 
Original Sokos Hotel Paviljonkiin (Lutakonaukio 10) hinta 154 € 1-hengen huone (solo) ja 164 € 2-hengen 
huone (solo). Varaukset www.sokoshotels.fi -sivustojen kautta, Jyväskylän Sokos Hotellien  
myyntipalvelusta, puhelin 020 1234 640 tai e-mail sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi. Varauskoodi on 
BMELUNTORJUNTA23.  
 
Laskutukseen menevät varaukset tulee tehdä suoraan hotellista / myyntipalvelusta, jotta voidaan tarkistaa 
laskutussopimuksen voimassaolo.  
 
Nettisivujen kautta tehdyt varaukset tulee vahvistaa luottokorttitiedoilla.  
 
Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. Mikäli verokanta muuttuu, hotellit pidättävät oikeuden 
hinnanmuutoksiin.  
 
Viimeinen varauspäivä on 22.2.2023, jonka jälkeen kiintiöstä myymättä jääneet huoneet vapautetaan.  
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Original Sokos Hotel Alexandraan (Hannikaisenkatu 35) hinta 132 € 1-hengen huone (standard) ja 142 € 2-
hengen huone (standard). Varaukset www.sokoshotels.fi -sivustojen kautta, Jyväskylän Sokos Hotellien  
myyntipalvelusta, puhelin 020 1234 640 tai e-mail sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi. Varauskoodi on 
BMELUNTORJUNTA23.  
 
Laskutukseen menevät varaukset tulee tehdä suoraan hotellista / myyntipalvelusta, jotta voidaan tarkistaa 
laskutussopimuksen voimassaolo.  
 
Nettisivujen kautta tehdyt varaukset tulee vahvistaa luottokorttitiedoilla.  
 
Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. Mikäli verokanta muuttuu, hotellit pidättävät oikeuden 
hinnanmuutoksiin.  
 
Viimeinen varauspäivä on 22.2.2023, jonka jälkeen kiintiöstä myymättä jääneet huoneet vapautetaan.  
 
 
Scandic Jyväskylä City (Väinönkatu 3)  
Hinnat: 
   99 € yhden hengen huone standard / vuorokausi  
 119 € kahden hengen huone standard / vuorokausi.  
 
Varaukset: 
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse osoitteesta: 
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BMEL220323.   
 
Varaukset hotellista: 
Majoitusvaraukset avoimesta huonekiintiöstä tulee tehdä tunnuksella BMEL220323 puhelimitse tai 
sähköpostitse: 
  puhelin +358 300 308 441 
  sähköposti jyvaskylacity@scandichotels.com  
 
Varaukset tulee vahvistaa luottokorttitiedoilla.  
Huonevarausten laskutus onnistuu, jos yrityksellä on voimassaoleva laskutussopimus Scandic Hotels Oy:n 
kanssa (ota yhteys hotellin). 
 
Huoneet ovat varattavissa 8.3.2023 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan.  Hotellilla on 
tarvittaessa oikeus yksipuolisesti sulkea kiintiön saatavuus. 
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