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Sarjassa suomalaisia valoon vaikuttajia tapahtuisi
väistämättä suuri vääry1zs, jollei jo ajasta poistuneita vai-
kuttajia tuotaisi esille. Heidän merkittävyltensä korostuu,
kun ottaa huomioon ajankohdan, jolloin valaistusasia oli
nuori, välineet - kynttilän ja öljylampun jälkeen hehku-
lamppu - olivat vähäiset, 1a alan kotimainen koulutustieto
sitä, mikä tihkui ulkomaiden jo pidemmälle ehtineistä

lähteistä, näyttelyistä ja messuilta.

Eräs ensimmäisiä Pioneereia oli

MuorotLITA Prnvo Tuvgn
1890 - 1973

Jo koulupoikana metallialasta kiinnostu-
nut Paavo Tynell suoritti Taideteollisuuskes-
kuskoulun metallitaiteen linjan ia iatkoi kehi-
rystään ulkomaisilla opinto- ja työharjoittelu-
kausilla mllun muassa Saksassa ia Englannis-
sa.

Hän toimi myös opettajana entisessä kou-
lussaan 1a oli osakkaana perustettaessa Taito
Osakeyhtiötä l'r:onna 1918.

Päätyönään taidetakeita suunnitellut Ty-
nell aloitti oloissamme merkittävän valaisin-
muotoililan uransa suunnitellen valaistus-
laitteita ja osallistumalla ammattipeltiseppänä
myös valmistuksen valvontaan. Hänen perus-
teellinen tietonsa ia osaamisensa metallien
fyöstämisessä ja pintakäsittelyssä loi aivan
uudenlaisen malliston, ioka saavutti maineen-
sa paitsi kotimaassa, myös ulkomailla.

On merkilleparltav^a, että hän luodessaan
eri kohteisiin valaisinlaitteita, työskennellen
aikansa tunnettujen arkkitehtien kanssa, so-
velsi jo tuolloin muun muassa epäsuoran
valaistuksen keinoja, johon koko ajan kehitty-
vä valonlähdeteollisuus soi uusia mahdolli-
suuksia. Arkkitehtien kanssa yhteistyössä syn-
tyi valaistusratkaisuja, kokonaisuuksia, joista
huomattavimpina mainittakoon Eduskuntata-
lo, SOK:n pääkonttori, Meilahden kirkko sekä
miljoonien matkustajien yllä loistavat Helsin-
gin Rautatieaseman odotushallien suuret riip-
puvalaisinryhmät, uusine Airamin Lanthanida
B0 W elohopealamppuineen.

Vuonna 1948 alkoi voimakas Amerikan
kausi. Paavo Tynell suunnitteli valaisimet suo-
malaisten vientiyhtiöiden Finiand Housen ti-
loihin New Yorkissa. Varsinkin korkealla am-
mattitaidolla valmistetut kiilloitetut mes-
sinkivalaisimet herättivät suufta huomiota ja
avasivat sikäläiset vientimarkkinat lähes kym-
meneksi r,'uodeksi. Finland House lopetti toi-
mintansa 7957. Tynell toimi vuodesta 1953

vapa n freelance-muotoilijana ja suunnitteli
vuosina 1958-61 amerikkalaiselle valaisinteh-
taalle mallistoia, osan valmistuksesta tapah-
tuessa Suomessa.

Erittäin merkittävänä on myös pidettävä sitä
oppia ja ohjausta, jota Paavo Tynell jakoi
nuorilie suomalaisille muotoilijaopiskelijoille
metallitaiteen opettajana Taideteollisuuskes-
kuskoulussa, sekä valmituksen piirissä Taito
Oy:ssä. Tunnetuimpia oppilaitaan ia työtove-
rcitaanolivat muun muassa Kaj Franck, Gunilla
Jung, Gunnel Nyman, Saara Hopea ja Helena
Turpeinen, jonka kanssa Paavo Tynell avioitui
vuonna 7947. HeIena Tynell tunnetaan paitsi
valaisinmuotoilijana myös lasiesineiden suun-
nittelijana.

Paavo Tynellin panos suomalaisena valai-
sinmuotoiliiana on eräs merkittävimpiä ja hä-
net muistetaan voimakkaana vaikuttajana 1a

monir.r-rotisena Ornamon puheen johtaiana ja

iohtokunnan iäsenenä, Taideteollisuusyhdis-
tyksen johtokunnan jäsenenä sekä useiden
alan lautakuntien jäsenenä vuosina t926-+5.
Taito Oy:n toimitusjohtajana hän toimi sen
perustamisesta 191B Vuoteen 7953, jolloinTai-
to Oy sulautettiin Idman Osakeyhtiöön. Paa-

vo Tynell osoitti, että muotoiltjan ja valmistuk-
sen yhteistyöllä saawrtettiin loistavia tuloksia,
joita edelleen on keskuudessamme nähtävänä,
hlwin toimivina, huolimatta jo useista kymme-
nistä käytör.uosistaan.

Muotoilija Paavo Tynell huomioitiin ulko-
maisilla ja kotimaisilla kunniamerkeillä, mai-
nittavimoina Vaasan Ritarikunnan Komenta-
iamerkki 7947 ia Suomen Valkoisen Ruusun I
lk Ritarimerkki 1951.
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