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Suomen Valoteknillisen Seuran palkinnot 2015 
 

Messukeskuksessa Habitare-messujen yhteydessä järjestettävässä ValoLight-tapahtumassa 

palkittiin kaksi valaistusalalla ansioitunutta henkilöä. 

 

Nyt viidettä kertaa myönnetyt vuosittain jaettavat palkinnot 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 valaistusalalla pitkällä aikavälillä. 

Palkintoina on 1000 euron tunnustuspalkinto sekä kunniakirja. 

 

Palkintolautakunnassa olivat edellisvuoden palkitut Lux Helsinki –tapahtuman vastaava tuottaja Salla 

Anttola ja Markku Norhio Helvar Oy:stä. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Suomen Valo-

teknillisen Seuran hallituksen jäsen Peter Ruokonen. 

 

Valoisa persoona 2015: Helena Hietanen ja Jaakko Niemelä 

 

Taiteilijapariskunta Helena Hietanen ja Jaakko Niemelä ovat valinneet taiteessaan keskeiseksi 

elementiksi valon – varjoa kuitenkaan unohtamatta. Jo noin 30 vuotta sitten alkaneet taiteilijaurat 

alkoivat 1980-90-lukujen taitteessa, jolloin Jaakko työsti varjoteoksiaan Helenan toteuttaessa 

valokuituteoksiaan eri kohteissa. Pariskunnan ensimmäinen yhteinen teos ”Taivaskone” syntyi 

Wäinö Aaltosen museoon Turkuun vuonna 2005. 

 

Merkittävimpiä töitä yhdessä ja erikseen ovat olleet mm.  

2002 3, valoteos ja kirkkosalin yleisvalaistus, Tapiolan kirkko yhdessä Tarja Ervastin kanssa 

(Hietanen) 

2007 Network Lightwalls, Nobelmuseo, Tukholma (Hietanen) 

2008 Valopeli, Arabianranta, Helsinki (yhdessä) 

2011 Oksisto – valon ja varjon viivoja, presidentin virka-asunto Mäntyniemi (yhdessä) 

2014 Kajo, Saaren kartano, Mynämäki, runo Henriikka Tavi (Niemelä) 

2014 Kirkkohallituksen kappeli, Helsinki (yhdessä) 

 

Parhaillaan työn alla on Espoon Olarin kirkkoon tuleva kutsukilpailun voittanut teos ”Kastepuu”, joka 

julkistetaan marraskuun loppupuolella. 

 

Omasta työstään valojen ja varjojen maailmassa Helena Hietanen ja Jaakko Niemelä toteavat: 

”Olemme kiinnostuneet luonnonvalon ja keinovalon yhdistämisestä teoksiimme sekä varjoista ja 

pimeydestä. Tutkimme veistoksissamme ja installaatioissamme sekä julkisissa teoksissamme valoa 

ja tilaa: sitä miten materiaalit heijastavat valoa ja miten taiteellinen ja toiminnallinen valaistus voidaan 

yhdistää. Toteuttamamme lukuisat julkiset valoteokset ja kilpailuehdotukset ovat lähentyneet 
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ympäristön valaistussuunnittelua, johon yhdistämme kuvataiteen mahdollisuudet. Yhteistyössä 

arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden kanssa, taide ja taiteellinen valaistus voi syntyä luontevasti 

osaksi rakennusta, tilaa tai kaupunkiympäristöä.” 

 

 

Valaistunut persoona 2015: Tapio Kallasjoki 
 

Tapio Kallasjoki on arvostettu valaistuksen osaaja. Diplomi-insinööri Kallasjoki on toiminut 

valaistuksen parissa jo yli 35 vuotta, ja aktiivinen toiminta jatkuu edelleen. Valaistusalalla hänen 

tehtäväkenttänsä on kattanut laajasti kaikki alueet. Hän on toiminut mm. tutkijana, suunnittelijana, 

valaistusasiantuntijana, valaistussuunnittelijana, suunnittelutoimiston osakkaana sekä opettajana. 

 

Kallasjoki on haluttu esiintyjä lukuisissa valaistusta käsittelevissä koulutustilaisuuksissa ja 

seminaareissa. Samoin hän on kirjoittanut aktiivisesti valaistusta käsitteleviä artikkeleja monissa 

julkaisuissa. 

 

Luottamustehtäviin Tapio Kallasjoki on ollut aina valmis ja vapaaehtoinen. Näistä usein paljon omaa 

vapaa-aikaa vaativista tehtävistä voidaan mainita mm: 

- Suomen Valoteknillisen Seuran puheenjohtaja 2003- 

- Kansainvälisen valaistuskomission (CIE) kansallisen komitean presidentti 2004- 

- Suomen Työnäköseuran hallituksen jäsen 2004-2008, 2010- 

- VALO-lehden päätoimittaja 2004- 

- Vuoden valaistuskohdekilpailun tuomariston puheenjohtaja 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 

- Pohjoismaisen valaistuskohdekilpailun (Nordisk Lyspris) tuomariston puheenjohtaja 2008 ja 

jäsenyys 2006, 2012 ja 2014 

 

Tapio Kallasjoki on vuosien saatossa kehittänyt Metropolia Ammattikorkeakoulun opetusta erityisesti 

valaistuksen alueella. Monet Kallasjoen opiskelijoista ovat valmistuttuaan valinneet työurakseen 

nimenomaan valaistusalan. Useat ovat kertoneet saaneensa kipinän alalle juuri Kallasjoen 

innostavasta opetuksesta. Kallasjoen opetus, lehtikirjoitukset, asiantuntijakommentit ja muut 

näkemykset valaistuksesta on opittu tuntemaan tinkimättöminä, kriittisinä, lahjomattomina ja 

tutkittuun tietoon pohjautuvina. Silti Kallasjoki osaa esittää vaikeitakin valaistusasioita 

ymmärrettävästi ja hauskasti persoonallisella tyylillään – myös Pohjois-Karjalan murteella. 

 

 

 

Lisätietoja: 

Helena Hietanen ja Jaakko Niemelä: www.hietanenniemela.com 

 

Toimitusjohtaja Heikki Härkönen, Suomen Valoteknillinen Seura 

puh. 0400 869339, heikki.harkonen@valosto.com 

 

Valokuvia on ladattavissa osoitteessa 

http://www.valosto.com/tiedostot/palkinnot2015/ 

http://www.hietanenniemela.com/
http://www.valosto.com/tiedostot/palkinnot2015/

