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p dellisessä osassa kehuin Tampereen heh-
I--t kulamppuvalon ensiesirystä Finlavsonin
tehtaalla. Oikea historioitsija tiesi äskettäin,
että Varkaudessa yritteliäs nuorimies raken-
si dynamolia toimivan hehkulampun jo aiem_
min, noin 1881. Kaikki kunnia Gottfr. Ström-
bergille ja Yarkaudelle. Ensimmäinen reol-
lisuustila kuitenkin valaistiin Tampereella,
mikä olkoon kunniaksi!
Saattaa jotakuta kiinnostaa sekin merkkita_
paus, että Helsingissä s),.tfyi ensimmäinen
joulukatuvalaisrus 1930 Kluuvikadulla ia
Aleksi koki jouluihmeen ensi kerran 7947.'

LOISTEVALO
\/ alaisruskehiryksen ehkä kaikkein pisin

ja korkein harppaus alkoi kehittya, kuu_
Iua ja nakyå jo 1 920-lur,rrlla, tietenkin Ameri-
kassa. Suomessa eturivin valaisinteollisuus
sai myös vihiä asiasta ja I93B oltiin io lähellä
teollisesti valmistettavaa "loisteaineslamppu-
valaisinta". Sota kuitenkin keskeyrti kehityk-
sen, mutta ainakin Orno valmisti ensimmäiset
mallinsa puumnkoisina 7942 ja upotetravar
teollisuusloistevalaisimet Helsingin Fordin
tehtaalle 1943-44. Liiränrälaire eli .'kuristin"
saatiin AEG:lta Saksasta.

l{ orimainen loisrelamppu sttLyi7949 Ara_
I\ min Salmisaaren tehtaalla. Kehitys oli
nopeaa, markkinoilla jo oleva, ulkoa tuoru
valkoinen.lamppu sai kotimaisen kilpailijan
iämminvalkea-lampusta. Alkoi srromälrr.ren
loistevalokausi. Ihminen keksi nähdäkseen
ja viihtyäkseen uuden valonlähteen oitkän
suunnittelukauden päätreeksi. Ennennäkemä_
töntä? Enpä tiedä. Kiiltomato on käynäny,r
lähes samaa menetelmää jo miljoonia r,rrosia,
rouva Kiiltomato syryrtäa,,lyhtynsä,' iltasella
kutsuaksee n y slav aa iltapalallel Valon värikin
on teletuloavihreä.

p nsimmäisiä myyntiargumenrreja oti sääs-r ' tö. "40 Nf loistelamppu valaisee kuin 75_
100 \f hehkulamppu". Seurauksena oli, että
use.a kau ppias. jol la ki llu i opaa I i lasipa I lo kes-
kellä mlymalåa, valhtoi tilaile läistevalo-
uutuuden. Yalomaara oli tosin lähes sama
kuin aiemmin ja sähkölasku pienempi - mut-
ta miksi liha näyni violetilta, h1,win riippunut
vielä pahemmalta, ja muutkin tavaråf huo_
noilta ja nuori mlryjatarkin näytti vanhentu-
neen silmissä. Kun vielä putken pintakirk-
kautta säädettiin himmeillä sivulaseilla. ei tu-
los ollut ihan sirä mirä oli kuvirehu.

11/[ aaräa lisäämällä ja loistelamppujen vä-
1 Yl rintoistokykyä parantamalla iaar.-urtet-
tiin vähin erin käyttäjäkunnan usko ja luorta_
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mus. Kekseliäs suunnittelija kehitti heijasti,
mia, aluk-si valkoiseksi emaloituia. sitten kiilto_
maalattu.ja, ja hlwin pian alkoi eloksoitujen
alumiiniheijastimien esiinmarssi. Noin vuon_
na 79 5 0 heij astinp in taa aikaansaatiin kemiai-
liselia lipeäseoskyhyllä. Siten valmisrettiin
muun muassa Keski-Suomen Keskussairaa_
lan hehkulamppuvalaisinheijasrimer.

p ian vaimisterriin peiliheijastimia puhtaas-
I ta "neljän ysin", )),)) o/o, alumrinista kiil_
tolakkaamalla ia jo 1956 eloksoimalla. Suo_
messa tohtorit Halonen & pavela erikoistui_
vat alalle ja heidän kehitystyötään hyödynsi-
vät valaisinvalmistajat. Asiakasesittelvien ko_
hokohta oli, kun kapillaarisen kiiitåpinnan
"sulkeminen" todistettiin musteläiskälla. Um_
peen käsitellysrä pinnasta läiskä pyluhkäistiin
pois jälkeä jättåmatta, "sulkematon;, eli huono
heijastinpinta. jora rodisti hygroskopian vai_
kutuksesta sisään imeltynyt aine, tuli näin us_
kottavasti tuomituksi.

p nnen tehokkaira heijasrinpinloja valomää-
1 ' räa lisättiin kasvattamalla lamppulukua,

4, 6 jopa 9 x 80 W tehoiset laatikot olivat tar_
peen riittävän valaistustehon aikaansaami_
seksi. Olipa valikoimassa j onkin aik aa atlantin-
takaiset "Power Groove" loistelamput, iolsta
varsinkin teollisuus oli kiinnostunuf. Hankala
pituus 244 cm, 2 x 275 \f rehoisina, haittasi
kuitenkin varastoinria ia kä\,1töä yleisemmin.

Q uunnitteluryövalonlähdereollisuudessaroi
tJ uutuuksia, loistelampun teho g0 \7:sta 65
\7:iin, haikaisija 38 mm:sta 26 mm:iin, entistä
paremmat värintoisto-ominaisuudet ia sitten
pienloistelamput ja kierrekantaiset sisäänra_
kennettuine virraniajoittimineen. Ja ny ky_
nänpaksuiset minikäyttöön. Mirä lienee hehku-
l1ryRun keksijöiden mielessä kilpailukyvyn
säil),rrämiseksi.

Saattaisiko eräs merkittävä kehitvsiakso lä_
hestyä päätöstään?


