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Gunnar \Testerling

Valaistusala on kehitrynyt pitkin askelin
1940-luvun loppuvuosista lukien. "Loiste-
lampun" esiinmarssi sisävalaistr-rkseen, "elo-
hopeahöyrylamppujen" tulo hehku- ja seka-
valolamppujen tilalle teollisuuden ja ulko-
valaistuksen a1ueille, ovat kehitysaskelien pi-
simmät harppaukset

Valaistualan vaikuttaiista on esittellvuorossa
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Savonlinnassa 7926 syntynyt Esko Kasuri-
nen joutui, kuten muutkin ikäisensä, jatko-
sodan viime vuotena "harmaisiin" ehtimättä
kr-ritenkaan onnekseen tositoimiin. Koulun-
käynnin tärkeimmät vuodet sujuivat Helsingin
Teknillisessä korkeakoulussa. iosta hän valmis-
tui vuonna 1954.

Muutarna vuosi sujui teollisuuden palve-
luksessa, kunnes tie iohti professori Martti
Paavolan assistentiksi. ia tietenkin valo-
tekniikan piiriin.

"Kiinnostuksen valaistusasioihin kylvi mi-
nuun sähkölaitosprofessori Martti Paavoia,
osallistuessani aikanaan Teknillisessä korkea-
koulussa hänen pitämälleen valotekniikan
kurssille".

Olihan prof. Paavola alasta erityisen kiin-
nostunut ja ensimmäisen merkittavan alaa
käsittelevän suomalaisen oppikirja n laatija.

Suomen Valoteknillisen Seuran suunnitte-
iutoimisto Valosto oli Esko Kasurisen tyo-
maana vuodesta 1956 lähes viisi vuotta.
Assisteeraus johtikin varsinaiseen elänän-
työhönsä Idman Oy:n palveluksessa valai-
sinsuunnittelijana ja suunnittelupäällikkönä
eläkkeelle siirtymiseensä, 1!!1, saakka.

Nämä kolmisenkymmentä tarmovllctta
olivat rnerkittävä työsarka suomalaisen va-
laisin- ja valaistustekniikan kehittämisessä.
Lukuisat kirjoitukset alan julkaisuihin ja vahva
osallistuminen eri järjestöjen esitehnäti1ai-
suuksissa jakoivat Esko Kasurisen tietoa va-
laistusasioista.

Yhteys Teknilliseen korkeakouluun säilyi.
DI Esko Kasurinen toimi valaistustekniikan
opetraiana vrrosina 196 l-1982. Hän ar usli sään-
nöllisesti Sähkö-Electricity lehteä 7963-7987
valo- ja valaistustekniikan asiantuntijana. Sa-

lnaan aikaan hän toimi CIE:n tie- ja ka-
tuvalaistusta kehittävässä "Roacl Lighting" tek-
nisessä komiteassa 7965-7975 ja tämän jäl-

keen "Sports Lighting" teknisessä komiteassa
sekä "Outdoor Lighting"-divisioonassa vlio-
teen 7992.

Eräs merkittävä valaisinsuunnittelunsa merk-
kipaalu on lentokenttävaloien kehityskausi,
joka alkoi v.7964. Tuloksena, paitsi kotimaan
kenttien varustaminen Idman-lentokenttä-
valaisimilla, myös h-rkr-risat toimitukset ulko-
mai1le, kirkkainpana kaikki lentokenttävalo-
laitteet Singaporen Changi-lentokentälle. Lu-
kuisat valaistuskohteet kotirnaassa. teollisuu-
den, virastorakentamisen, koululaitoksen, ur-
heilutilojen alueilla taruitsivat Esko Kasurisen
ammattitaitoa. Mm. Helsingin Olyrnpiastadio-
nin kenttävaiaistukset olivat hänen suunnit-
telemiaan.

Vanhan ia arvostetun Idman Oy:n perustet-
tua teollisuuslaitoksensa Mikkeliin. kasvc-ri

toimituskyky entisestään. Hauskoja rnuistoja
tulvii mieleen. "Olihan se aikaa. Kiireitä riitti
suunnittelutöissä, puhumatta toimitr,rskiireistä.
Sattui kerran niinkin. että tärkeätä toimitusta
kiirehdittäessä, ruli tieto Mikkelistä: äijät lzihti
muikun pl,yntiin, yrittäkää kestää. Työt jatkui-
vat, kun muikut oli saatu tiinuunl Kaikki kiire
on suhteellista". Paikal1isilla "toimilla" oli vuo-
sisataiset perinteet.

TKK:n opettaiavuosiin sisältyi lrusien va-
lotekniikasta j^ vaI^istuksesta kiinnostunei-
den opiskelijoiden diplomitöiden ohjaaminen.
"Olihan siellä rnonta, jotka tänziän ovat tllnnet-
tuja alalla. Tapani Timonen, Irertti Irylvänziincn,
Liisa Halonen, Veikko Ahponen, muutamil
mainitakseni".

Valaistusalan joviaali herrasmies Esko Ka-
surinen viettää eläkevtrosi:ran Helsingin Puis-
tolassa. Ei kuitenkaan keinutuoliss:r kiikkuen.
vaan jatkuvasti alan kehityst:i scur2ltcn. Hrinen
asiantuntemuksensa on eclelleen kävtettävis-
sä!
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