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Suomen Valoteknillisen Seuran palkinnot 2017 
 

Tapahtumakeskus Telakalla Helsingissä järjestetyssä VALO/ON 2017 –tapahtuman Valon päivässä 

palkittiin kaksi valaistusalalla ansioitunutta henkilöä. 

 

Nyt kuudetta 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 edelliskerran palkitut Helena Hietanen ja Jaakko Niemelä (Valoisa 

persoona 2015), Tapio Kallasjoki (Valaistunut persoona 2015) sekä seuran hallituksen nimeämänä 

Pasi Hyyppä, Senaatti-kiinteistöt. 

 

 

Valoisa persoona 2017: Roope Siiroinen 
 

Roope Siiroinen on valmistunut teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelulaitokselta vuonna 1995. 

Lopputyönään hän käsitteli arkkitehtuuri- ja ympäristövalaistuksen estetiikkaa ja suunnitteli 

valaistuksen Ylöjärven asuntomessualueelle. Valmistumisensa jälkeen hän toimi valosuunnittelun 

lehtorina Tampereen Taiteen ja viestinnän oppilaitoksella ja käynnisti valoarkkitehtuuriin painottuvat 

kurssit. TTVO:lta on valmistunut useita nykysinkin valoarkkitehtuurissa vaikuttavia suunnittelijoita. 

 

Samaan aikaan Siiroinen perusti valoarkkitehtuuriin erikoistuneen suunnittelutoimiston VALOA Oy:n. 

Yhtiö on toiminut valtakunnallisesti pioneeriasemassa ja voittanut sekä kotimaisia että kansainvälisiä 

palkintoja. Merkittävimmät työt ovat Tammerkosken maisemavalaistus (Vuoden valaistuskohde 

1999), Tampereen keskustori (LUCI award 2005), Jyväskylän Master Plan (kaupungille myönnetty 

LUCI award 2009), Naistenlahden Voimalaitoksen julkisivuvalaistus (Edison Award of Excellence 

2007), Wuxin Oopperatalo Kiinassa 2010, Turun Kirjastosilta (Vuoden silta 2014) ja Sokos Solo 

Hotel Tornin julkisivuvalaistus (Vuoden valaistuskohde 2015). Kansainvälisiä toimeksiantoja on ollut 

Baltiassa, Venäjällä ja Kiinassa. Suunnittelutyön ohessa Siiroinen on toiminut vierailevana 

luennoitsijana ja alan opettajana niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

 

Roope on aloittaessaan ollut visuaalisen rakennetun ympäristön valaistusuunnittelun edelläkävijä. 

Hän on luotsannut Valoa design Oy:tä menestyksellä 20 vuotta. Toimiston kautta moni suunnittelija 

on saanut ensi opit valoarkkitehtuuriin ja mahdollisuuden edetä alalla. Osaltaan Siiroinen on 

vaikuttanut suomalaiseen valaistuskulttuuriin ja ajattelutapaan valaistuksesta kaupunkikuvallisena ja 

esteettisteknisenä kokonaisuutena.  
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Valaistunut persoona 2017: Markku Varsila 
 

Diplomi-insinööri Markku Varsila on todellinen valaistusalan moniosaaja. Markun kiinnostus 

valaistusalaan näkyy jo varhaisessa vaiheessa siinä, että hän teknillisen korkeakoulun opintojen 

lisäksi suoritti opintoja myös taideteollisessa korkeakoulussa. Markku liittyi Suomen Valoteknilliseen 

seuraan jo vuonna 1989 työskennellessään Ornon valaisintehtaalla Keravalla tuotepäällikkönä, 

tuotekehityspäällikkönä ja lopuksi tehtaan johtajana Ornolla työskenteli silloin monia valaistusalan 

vaikuttajia ja tunnettuja suunnittelijoita. 

 

Markku on toiminut useissa valaistusalan yrityksissä pitkän uransa aika, joten monien eri valmistajien 

tuotteet ovat tulleet hänelle tutuksi. Työuransa toistaiseksi suurimman työn Markku teki 

vakiinnuttaessaan Fagerhult Oy:n aseman Suomen markkinoilla. Työura Fagerhultilla kesti 14 

vuotta. Ruotsalainen tyyli on tällä hetkellä vaihtunut italialaiseen, kun Markku toimii iGuzzini Finland 

& Baltic Oy:n markkinointipäällikkönä. 

 

Markku Varsila tunnetaan ahkerana kirjoittajana ja hänen asiantuntevia kirjoituksiaan näkee 

jatkuvasti useissa alan julkaisuissa. Markku on tällä hetkellä VALO-lehden toimituspäällikkö ja 

Suomen Valoteknillisen Seuran hallituksen varajäsen. Hän on toiminut myös seuran 

puheenjohtajana. Kirjoittamisen lisäksi Markku on ahkera luennoitsija, jonka esityksissä asiat 

selvitetään perinpohjaisella tarkkuudella ja asiantuntemuksella. Häneltä saa aina hyvin perustellun 

kannanoton kaikkiin valaistustekniikan kysymyksiin. 

 

Markku toimii ahkerasti messujen neuvottelukunnissa ja häneltä riittää aikaa myös 

standardointityöhön. Laajan tietopuolisen antinsa lisäksi Markku on ilahduttanut yleisöä basistina, 

jonka työskentely on yhtä tarkkaa kuin hänen muukin työnsä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Heikki Härkönen, Suomen Valoteknillinen Seura 

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

 

Valokuvia on ladattavissa osoitteessa 

http://www.valosto.com/tiedostot/palkinnot2017/ 

http://www.valosto.com/tiedostot/palkinnot2017/

