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Sarjassa v'aloon ja valais-
tukseen vaikuttajizt on esitte-
lywuorossa sttonalaisen v:r-

laistuskultttturin eräs niikY-
vimmistä. Häntä on vuosi-
kymmenien aikana kuunnel-
lut jzr lr.rkenut kymmeniä ttl-
hansia alasta kiinnostuneita.
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Y LI-INSINOORI

Erxo Lriupt

Helsingissä v. 1922 syntynyt Eino Lzrmpi

kulutti ehkä tärkeimmät nuoruusvLlotensa so-

dassa, kuten lähes kaikki ikäisensä. Vapaaeh-

toisena 17-vttotiaana Talvisotaan, kuvannee
"Eikkaa" parhaiten.

Lähes "vapaaehtoinen" toiminta l':Llaistttk-
sen h1wäksi onkin jatkunut aina 9O-luvun
puoliväliin s:takka. Rauhan tultua Eino Lampi

sijoittui työelZimään "ehkä sattumalta" juLlri

Airarnin lampputehtaan tutkitnusosastolle ja

siellä prof. Aito Airolan oppipojaksi. Kun sa-

maan aikaan alkoi suomalaisen "ioisteai-

neslampun" kehitystyö noin v. 1945, voikin
tocieta Eino Lammen ja loistelampun kehiny-
neen rinnan. Silloisen tohtori Airolan tuki
nuorukaisen kehitystyössä oli paras mahdolli-
nen.

Havaittuaan valaistuskoulutuksen lähes

tietämättömän tilan, alkoi Eino Larnmen ja

Airamin valaistuskoulutustoiminta, joka laaje-

ni r'.uosien mittaan koko Suomen ja monien
ulkomaisten suunnittellja- 1a asiakaspiirien tie-
doksi. "Eikka" Lammen sanonta: "tietoa saa

etsimällä, ja osaamisen taidot hankitaan teke-

mällä" kelpaa aforismiksi tänäänkin uraansa

aloittaville...
"Vaiaistustulosta olisi pyrittävä oikein ervi-

oimaan, hywien näköolosuhteiden ja viihty-
vy1'den kannalta". Närnä kaksi peruskriteeriä
pelkistävät Eino Lammen sanomaa. Viihtyi-
säksi valaistu tila on myös turuallinen. Hämärä
"tunnelmavalaistus" kotona ei saa olla pääta-

voite. Valaistussanastoaan hän on rikastutta-
nut mm. termeillä: työnäkeminen, näkö-
ympäristö, näkörnukar,.r:us, jotka kaikki sel-

ventävät maallikollekin, mistä valaistuksessa
on kysymys.

Ulkornaiset jr-rlkaisut ovat myöskin hyOclyn-

täneet Eino Lammen tietoa. USA:n Lighting
Design & Application ja The Cornell Hcxell

and Restaurant Aclministration Quurrterly, je

erikoisesti on n"iainittava American Infbrrnation
Center for Color and Environment-ille tehty
"The Sources of tighting at \ilork"-jr-rlkeistr.
joka jaettiin sikäläisille arkkitehti- ja sisusttts-

piireille.

Samoin on mainittava ruotsalainen Ljus-

kr.rltur, englantilainen Light ancl Lighting ja
useat Neuvostoliiton Valoteknillisen seuran
julkaisut, muutamia mainitakseni. Kotimeisis-
ta lehtijulkaisuista ei liene rivistä jäänyt yksi-
Kaan.

Varsin huomionarvoinen toiminta kohdis-
tui näkövammaisvzrlaistuksen kehittämiseen
ja parantamiseen. Eino Larnpi valittiin Suomen
Työnäköseura ry:n toiminnzrnjohtajaksi 1985-

!0, jossa asiantuntetnllstun taruittiin valais-

tustietouden levittämiseksi myös heikkonä-
köisten olosuhteissa.

Useat kotimaiset järjestöt ovat valinneet
Eino Lammen kunni:rjäsenekseen. Hänet on
huomioitu kunnia- ja ansiotnerkein sekä mita-
lein. Tärkein ja arwokkain on'fasavallan Pre-

sidentin myöntämä yli-insinötlrin aruonimi v.

7982.

Yli-insintitiri Eino Lammen haastattelua
valmistellessani kävin läpi sur-rren m2iärän hä-

nen erilaisia valaistusalan kirjoituksiaan. En

liiottele, Eino Lammen jakama infbrmaatit-r

valaistuksesta sekä työtiloihin että asumiseen
liittyen, on oloissamme ainutlaatuinen aikaan-
saannos ja merkittävä elämäntyö !

Valo-lehti kiittää hazrstattelustzr. . . . . .

va 03{1 996)T


