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VALON PÄIVÄ 3.2.2011 
 
Suomen Valoteknillisen Seuran puheenjohtaja Tapio Kallasjoen Valon päivän 
puhe 
 
Hyvät valoteknillisen seuran jäsenet ja valon ystävät 
 
Suomen Valoteknillinen Seura juhlistaa Valon päivää nyt viidennen kerran. Kyse 
alkaa olla jo perinteestä, vaikkakin seuran 64-vuotiseen historiaan verrattuna 
perinne on vielä lyhyt. Aiemmin Valon päivän tilaisuus on pidetty kolme kertaa 
pääkaupunkiseudulla ja kerran Jyväskylän messujen yhteydessä. Tällä kertaa 
tapahtuma leviää pääkaupunkiseudun lisäksi kolmeen muuhun kaupunkiin: Jyväs-
kylään, Ouluun ja Tampereelle. Nämä kaupungit ovat jo useassa yhteydessä 
osoittaneet esimerkeillään, kuinka valaistuksella voidaan kohottaa kaupungin 
imagoa ja luoda kaupunkilaisille esteettisiä elämyksiä sekä turvallista ja viihtyisää 
kaupunkitilaa.  
 
Näissä ja myös muissa kaupungeissa ympäri Suomea työskentelevät valaistusalan 
ammattilaiset ovat ottaneet aktiivisesti osaa seuran toimintaan ja korostaneet 
valaistuksen merkitystä omilla paikkakunnillaan. Onkin todella ilahduttavaa, että 
valaistuksen kipinä on sytyttänyt toimintaa niin monilla paikkakunnilla. Toivon sekä 
omasta että seuran hallituksen puolesta, että toiminta jatkossa edelleen laajenee. 
 
Tällä kertaa Valon päivän teemana on Light Mapping, jossa yhdessä valaistusalan 
ammattilaisen kanssa kierretään tutussa ympäristössä valaistusta arvioimassa.  
Kyse on eräällä tavalla silmien avaamisesta. Vaikka ihmiset kulkevat pimeänä 
talviaikana pitkiä aikoja keinovalolla valaistussa ympäristössä, niin harvoin pysäh-
dytään katsomaan, kuinka valaistus on oikeastaan toteutettu. Myös siihen, mitä 
hyviä tai huonoja puolia valaistuksessa on, ei yleensä kiinnitetä huomiota. Ihmisen 
sopeutuvaisuuden näkee siitä, että hän mieluummin kääntää katseensa pois tai 
siristää silmiään kuin alkaa kommentoida häikäisevää valaistusta. Työpaikalla 
työskennellään virheellisessä työasennossa eikä huomata valittaa esimiehelle tai 
työterveyshuoltoon, että työpaikan valaistuksessa on korjattavaa. 
 
Valon päivän aktiviteettien lisääntyminen kuvastaa myös valaistusalalla parhaillaan 
tapahtuvaa suurta murrosta. Seuran historian aikana ei varmaan koskaan ole 
valaistusalalla tapahtunut niin paljon niin lyhyessä ajassa kuin viime vuosina. 
Seuran toiminnassa mukana olleille nämä uudet asiat ovat tuttuja: 

- Kansallisista valaistussuosituksista on siirrytty eurooppalaisiin standardei-
hin. 

- Euroopan unionin Eco-Design -direktiivien toimeenpanosäädökset aiheutta-
vat suuria muutoksia valonlähdemarkkinoille. 

- Uudet valonlähteet - ledit - ovat tulleet räjähdysmäisesti markkinoille. 
- Valon vaikutus terveyteen, vireystilaan ja hyvinvointiin on nousemassa uu-

deksi tutkimusalueeksi. 
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- Mesooppisen näkemisen huomioon ottamisessa on otettu ensimmäinen as-
kel, kun sen fotometrisistä perusteista on sovittu kansainvälisesti. 

 
Suuret muutokset luovat aina sekä uusia mahdollisuuksia että uusia uhkia. Vaikka 
asiantuntijat yrittävätkin ohjata muutosta hallitusti, voivat markkinavoimat johtaa 
siihen, että 

- kuluttajat pettyvät uusiin valaistustuotteisiin 
- uudet energiatehokkaat valaistusratkaisut ja tuotteet eivät vähennäkään va-

laistuksen energiankulutusta, vaan kilpailu huomiosta lisää valaistuksen 
käyttöä entisestään. 

 
Toisaalta nämä uhat on tiedostettu ja seura pyrkii omalta osaltaan tekemään työtä 
sääntöjensä mukaisesti laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen valaistuksen puoles-
ta. Ekologisuus on myös yksi valaistuksen laatutekijöistä. Seurassa tapahtuu 
todellista verkottumista uusissa toimintaryhmissä - Valaistussuunnittelijoiden 
toimintaryhmässä ja Lediryhmässä. Kiinnostus valaistusalaa kohtaan on lisäänty-
nyt selvästi. Seuran koulutukseen on runsaasti tulijoita, mikä tarkoittaa sitä, että 
asiallista ja puolueetonta tietoa tarvitaan. Koulutuksen lisäksi seuran verkkosivut ja 
jäsenpostitus tiedottavat nopeasti ajankohtaisista asioista. 
 
Pallo on nyt kaikilla valaistusyhteisössä toimivilla - uskon ja toivon, että pelaamme 
sitä viisaasti. 
 
Kiitos kaikille Valon päivän valmisteluissa mukana olleille. 
 
Hyvää Valon päivää! 
 
Tapio Kallasjoki, puheenjohtaja 
 
 
 


