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SUOMEN VALOTEKNILLISEN SEURAN PALKINNOT 2011 
 
Suomen Valoteknillisen Seuran järjestämässä Valaistuksen ajankohtaispäivässä 
5.4.2011 Helsingin Messukeskuksessa palkittiin kaksi valaistusalalla ansioitunutta 
henkilöä. Nyt ensimmäistä kertaa myönnetyt ja jatkossa vuosittain jaettavat palkin-
not ovat: 
 
Valoisa persoona 
 

Palkinto myönnetään henkilölle, joka yksittäisellä teolla tai pidempiaikaisella 
toiminnalla on tuonut valoa maailmaan ja edesauttanut valaistuksen asiaa. 
Palkintoina on kiertopalkintona taiteilija Kari Alosen taideteos ”Valokeilassa” 
sekä kunniakirja. 

 
Valaistunut persoona 
 

Palkinto myönnetään henkilölle, joka on toiminut Suomen Valoteknillisen 
Seuran jäsenenä vähintään 5 vuotta, ja on vaikuttanut merkittävästi valais-
tusalalla pitkällä aikavälillä. Palkintoina on 1000 euron tunnustuspalkinto 
sekä kunniakirja. 

 
 
Annukka Larsen – Valoisa persoona 2011 
 

Valo jo pelkkänä sanana synnyttää positiivisia mielikuvia. Sama positiivi-
suus leimaa myös monia valaistusalalla toimivia. Valaistussuunnittelija 
Annukka Larsen (AMK, PLDA) on tullut valaistusalalla toimiville tutuksi ark-
kitehtuurivalaistuksen suunnittelijana ja valaistukseen liittyvien tapahtumien 
koordinoijana. Jyväskylän kaupungin valaistuskoordinaattorina hän on joh-
donmukaisesti kehittänyt kaupungin pimeän ajan kaupunkikuvaa. Annukan 
ammattitaito, määrätietoisuus ja kyky toimia hyvin erilaisissa yhteisöissä 
ovat edistäneet valaistuksen asiaa Suomessa merkittävästi. 
 
Opetustyössään Annukka inspiroi sekä persoonallaan että selkeällä esiin-
tymisellään näkemään valaistuksen merkityksen olipa kyseessä Valon arkki-
tehtuuri -koulutus kotimaassa, luennot erilaisissa valaistustilaisuuksissa tai 
kansainvälisen ELDA-workshopin ryhmänjohtajana toimiminen. Annukka on 
toiminut aktiivisesti Suomen Valoteknillisessä Seurassa ja myötävaikuttanut 
monien VALO-lehden juttujen syntymiseen. Hän jos kuka on täyttää Valoi-
san persoonan laatukriteerit. 

 
 
Pentti Hautala – Valaistunut persoona 2011 
 

DI Pentti Hautala on yksi Suomen kokeneimpia ja arvostetuimpia valais-
tusalan asiantuntijoita. Hän toimi Teknillisessä korkeakoulussa opetustehtä-
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vissä runsaat 20 vuotta tie- ja katusuunnittelun kursseilla, jolloin liikenne-
suunnittelijoiden silloinen nuori polvi tuli hänelle tutuksi. Liikenteen ja valais-
tuksen suunnittelun sovittaminen yhteen muuttui konsultin uraksi Sito 
Oy:ssä 1990-luvun alussa pitkän tiehallinnossa tehdyn uran jatkoksi.  
 
Pentti on toiminut Suomen Valoteknillisen Seuran puheenjohtajana ja kan-
sainvälisen valaistuskomitean CIE:n divisioona 4 (Lighting  and Signalling 
for Transport) johtajana ja monien teknillisten komiteoiden jäsenenä. Hän 
on myös osallistunut aktiivisesti kansainväliseen standardointiin, ja hänet on 
palkittu Erkki Yrjölä –mitalilla ansioistaan SK CEN 169 pitkäaikaisena ja ko-
keneena puheenjohtajana. Hän on ollut merkittävä vaikuttaja valaistussekto-
rin keskeisten standardien kääntämisessä suomen kielelle. 
 
Valaistuneena persoonana Pentti on aina valmis keskustelemaan valaistuk-
seen - ja elämään yleisemmin - liittyvistä kysymyksistä ja jakamaan kokoa-
maansa asiantuntemusta nuoremmille kollegoille. 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
 
Toimitusjohtaja Heikki Härkönen, Suomen Valoteknillinen Seura 
puh. 0400 869339, heikki.harkonen@valosto.com 


