
Ekskursio suomEn 
luontokEskus Haltiaan

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16 – 21
Nuuksiontie 84, Espoo

Tapahtuman yhteistyökumppanit ovat toimittaneet valaisimia Suomen luontokeskus Haltiaan.



OHJELMA

15.00 – 16.00 Bussikuljetus Helsingistä
Lähtöpaikkana Taidemuseo Kiasman pysäkki, Mannerheiminaukio 2, Helsinki
Myös omilla kyydeillä voi saapua paikalle

16.05 – 16.15 tilaisuuden avaus
Heikki Härkönen, Suomen Valoteknillinen Seura
Mari Koskinen, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Marika Laakko, Sisustusarkkitehdit SIO

16.15 – 17.00 näyttelykierros 1
Tutustuminen näyttelyyn Haltian oppaan ja hankkeen toteutuksessa mukana 
olleiden henkilöiden opastamana

17.00 – 18.00 suomen Valoteknillisen seuran vaalikokous
Auditoriossa vain seuran jäsenille, muilla ohjelmana Näyttelykierros 2

17.00 – 18.00 näyttelykierros 2
Arkkitehtuurikierros kohteessa hankkeen toteutuksessa mukana olleiden 
henkilöiden opastamana

18.00 – 19.30 Esitykset auditoriossa (kaikille yhteinen osuus)

tervetuloa suomen luontokeskus Haltiaan 
Toimitusjohtaja Timo Kukko ja näyttelypäällikkö Petri Ryöppy, Suomen 
luontokeskus Haltia

Haltia 
Arkkitehti, professori Rainer Mahlamäki, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & 
Mahlamäki Oy

Haltian interaktiivinen näyttelymedia
Timo Koho, Mimooza

Haltian sähkö-, tele-, turva- ja aV-suunnittelu
Kalevi Hämäläinen, Insinööritoimisto Stacon Oy

näyttelytilojen valosuunnittelu Haltiassa
Ilkka Volanen, Helsingin Valo- ja äänityöpalvelu Oy

Valosaaste ja häiriövalo – tuoreiden tutkimustulosten esittely ja keskustelu 
aiheesta
Jari Lyytimäki ja Janne Rinne, Suomen ympäristökeskus SYKE

Keinovalaistuksen lisääntyminen on muokannut maisemia enemmän kuin mikään 
muu ympäristömuutos viimeisen sadan vuoden aikana. Tätä yllättävän vähälle 
huomiolle jäänyttä muutosta käsitellään uudessa tietokirjassa Valon varjopuolet. 
Teos on ensimmäinen kattava suomenkielinen yhteenveto valosaasteesta. Kirjan 
ovat kirjoittaneet Suomen ympäristökeskuksen tutkijat Jari Lyytimäki ja Janne 
Rinne.

19.30 – 21.00 syötävää, juotavaa ja elävää musiikkia
Haltian ravintolassa jatketaan keskusteluja illan aiheista

seisova buffetillallinen
•	 Vihersalaatti
•	 Salaatti paahdetuista juureksista ja ohrasta 
•	 Savuporo-leipäjuustosalaatti
•	 Riistakäristys, perunamuusi ja puolukkahillo
•	 Juomina punaviini, valkoviini, olut ja virvokkeet

21.00 – 22.00 Bussikuljetus Helsinkiin ravintola Vltavan eteen

22.00 –  Jatkot ravintola Vltavassa halukkaille



ILMOITTAUTUMINEN

Tilaisuus on maksuton seuraaville henkilöille:

suomen Valoteknillisen seuran jäsenet
•	 Seuran henkilöjäsenet
•	 Seuran opiskelijajäsenet
•	 Seuran yritysjäsenten palveluksessa olevat henkilöt 

http://www.valosto.com/seura/yritysjasenet
•	 Seuran yhteisöjäsenten palveluksessa olevat henkilöt 

http://www.valosto.com/seura/yhteisojasenet

suomen arkkitehtiliitto saFan jäsenet

sisustusarkkitehdit sion jäsenet

tilaisuuden esiintyjät

tapahtuman yhteistyökumppaniyritysten palveluksessa olevat henkilöt

tapahtuman yhteistyökumppaniyritysten kutsumat henkilöt, max 10 henkeä per yritys

Muille kuin edellä mainituille tilaisuus maksaa 300 € (+alv), joka laskutetaan jälkikäteen. 
Peruuttamattomista ilmoittautumisista tai ilmoittautumisen takarajan 10.11.2013 jälkeen tehdyistä 
peruutuksista veloitamme 100 € (+alv).

ilmoittautumiset 10.11.2013 mennessä osoitteessa
http://www.lyyti.in/Ekskursio_Haltiaan

Tilaisuuteen mahtuu 150 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

http://www.valosto.com/seura/yritysjasenet
http://www.valosto.com/seura/yhteisojasenet
http://www.lyyti.in/Ekskursio_Haltiaan

