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APUA – SILMÄLASIT! 

Näin reagoi moni kuullessaan uusien silmälasien oston olevan 
ajankohtainen asia. Olisipa se helppoa kuin heinänteko! 

Silmälaseja voidaan käyttää lähilaseina, kaukolaseina, työ-
laseina, harrastuslaseina tai jopa vain asusteena, osana muo-
dikasta pukeutumista. Yhdet silmälasit eivät välttämättä riitä 
kattamaan näkemistäsi useissa eri tilanteissa. 

Kehyksiä, linssejä ja pinnoitteita on valittavaksi monenlaisia ja 
monenhintaisia, eikä lukuisien eri vaihtoehtojen joukosta ole 
aina helppo valita. 

Kun lasien oston yhteydessä käännyt rohkeasti ammattilaisen 
puoleen ja keskustelet omaan näkemiseesi liittyvistä tarpeista 
ja toiveista, mahdollisista aiemmista kokemuksista, sekä työstä 
ja harrastuksista; voimme yhdessä löytää joka tilanteeseen, ja 
ennen kaikkea juuri sinulle, miellyttävimmän ratkaisun! 

 
 

Elämä on näkemisen arvoinen! 
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Miksi tarvitsen silmälasit? 

Näet hyvin lähelle, mutta kauas et näe tarkasti. Likitaitteise-
na sinulla on vaikeuksia nähdä tarkasti kauas ja nähdäksesi 
tarkemmin, esimerkiksi television ruudulla olevat tekstit, sinun 
täytyy siristellä silmiäsi. 
 
Näet kauas hyvin, mutta lähelle, esimerkiksi lehteä lukies-
sasi, sinulla on vaikeuksia nähdä vaivattomasti. Silmäsi 
voivat olla kaukotaitteiset. Se on hyvin tavallinen taittovirhe, 
jolla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä aikuisnäköisyyden 
kanssa.  
 
Oletko huomannut jonkun esineen reunan näkyvän epä-
tarkkana tai suorien linjojen näyttävän taipuneilta? Haja-
taitteisuus tulee esille siten, että esineen sivut voivat näkyä 
epätarkkoina ja suorat linjat saattavat näyttää taipuneilta. 
Yleensä hajataitteisuus esiintyy yhdessä joko liki- tai kaukotait-
teisuuden kanssa ja jos hajataitteisuuden määrä on vain vä-
häistä, joudut tarkentamaan katsettasi vaikkapa hämärässä 
enemmän nähdäksesi paremmin.  
 
Mikä aikuisnäkö? Huomaat, että sinulla on nykyään vaikeuk-
sia nähdä lähietäisyyksille vaivattomasti, mutta kauas näet 
kuitenkin hyvin. Kenties tunnet näkeväsi kauas jopa paremmin 
kuin ennen. Lukiessasi lehteä saatat viedä sitä hieman kau-
emmaksi tai kenties joudut siirtämään tietokoneesi näyttöä 
nähdäksesi tarkemmin. Meidän jokaisen silmät ikääntyvät, 
jolloin niiden elastisuus heikkenee ja sen myötä meistä kaikista 
tulee joskus aikuisnäköisiä. Silloin tarvitsemme apuja, jotta 
näkisimme edelleen lähelle yhtä tarkasti kuin ennenkin.  
  

 
 

Me Silmäasemalla olemme sinua varten!  
 

Silmälasien tärkein tehtävä on korjata näkökykyäsi, mutta sa-
malla niiden pitää tuntua miellyttäviltä. Silmälaseille ei turhaan 
aseteta monia vaatimuksia, kulkevathan ne mukanamme päi-
vittäin - aamusta iltaan. 
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Silmälaseilla voit saada täydellisen näön lisäksi myös  
persoonallisen tyylin! 

 
Silmäsi ovat kuin sormenjälkesi - yksilölliset ja ainutlaatuiset; 
sen vuoksi me Silmäasemalla haluamme tarjota laajan vali-
koiman laadukkaita kansainvälisiä merkkituotteita, joista 
voimme räätälöidä yhdessä juuri Sinulle ja silmillesi parhaiten 
sopivimman ratkaisun! 
 

 
Kehysvalinta – mitä tulee ottaa huomioon? 

 
• Kehyksen on istuttava kasvoillasi luontevasti ja tunnut-

tava omalta.  
• Sen on sovelluttava käyttötarkoitukseensa; moniteho-

linssi tai näyttöpäätelinssi vaatii toimiakseen hiukan 
korkeamman kehyksen kuin pelkkä luku-, tai kauko-
lasilinssi.  

• Oletko allerginen nikkelille? – kevyt titaaninen tai näyt-
tävämpi muovinen kehys on silloin oikea ratkaisu sinul-
le. 

• Onko tarkoituksenasi ostaa silmälasit työhön, juhlaan, 
vapaa-aikaan vai yleiskäyttöön? – laseja voi olla useita 
eri käyttötarkoituksen mukaan; tyyleillä ja väreillä voi-
daan leikitellä loputtomasti!  

 
 

Seuraavat tekijät vaikuttavat linssiesi  
ominaisuuksiin ja hintaan: 

 
 

• Käyttötarkoitus 
� yksitehot, kaksitehot, rajattomat monitehot 

• Mistä materiaalista ne on valmistettu 
� muovi tai lasi 

• Mikä on niiden voimakkuus  
� suuri tai pieni 

• Mitä käsittelyjä niissä on  
� erilaiset pinnoitteet 

• Erityistoiveesi ja vaatimuksesi linsseille  
� värit, viimeistely 
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Sinun käyttötarkoituksesi ratkaisee! 
 
Yksitehoiset linssit  
valmistetaan joko lähi- tai kaukokatseluun, jolloin koko linssi on 
kauttaaltaan samaa voimakkuutta.  
 
Silmälaseissa voi myös olla samanaikaisesti kaksi eri voimak-
kuutta kauko- ja lähikatseluun.  
 
Rajallisissa kaksitehoisissa linsseissä 
lukuvoimakkuusosan raja näkyy linssissä selvästi, "luukkuina". 
Tällöin luukun ulkopuolinen osa on kaukovoimakkuutta ja luuk-
ku lähivoimakkuutta.   
 
Progressiivisen linssin 
voimakkuus muuttuu linssin yläosan kaukovahvuudesta väli-
alueen kautta aina linssin alareunan lukuvahvuuteen. Linssi 
näyttää aivan yksiteholinssiltä, koska raja voimakkuuksien 
välillä on huomaamaton. Rajattoman moniteholinssin rakenne 
on linsseistä vaativin. Silmälasikehyksen tulee olla riittävän 
kokoinen ja käyttäjän on varauduttava hetken totutteluun en-
simmäisten monitehojen hankinnan jälkeen. Vaivattomimmin 
tottuminen käy, kun se aloitetaan riittävän ajoissa ja toteute-
taan markkinoiden parhailla, nykyaikaisilla ratkaisuilla.  
 
Linssit työhön  
Työ näyttöpäätteen äärellä asettaa näkemisellemme aivan 
uudenlaisia vaatimuksia perinteiseen toimistotyöhön verrattu-
na. Aiemmin käytössä olleet silmälasit eivät välttämättä tunnu-
kaan enää toimivan työssä, jolloin työmukavuutta voidaan 
lisätä erityisillä syväterävillä tai toimistokäyttöön tarkoitetuilla 
linsseillä.   
 
 
Nykyajan linssit ovat pääosin muovisia. Materiaalina muovi on 
kestävämpää ja kevyempää kuin lasi, eikä esimerkiksi kolariti-
lanteessa, airbagin lauetessa, aiheuta lasimateriaalia vastaa-
via vahinkoja silmille. Optinen muovilinssi valmistetaan hiomal-
la jolloin linssiin piirtyy tarkka kuva. Halpalasien muovi puoles-
taan on kasaan puristettua, jolloin linssiin piirtyvä kuva saattaa 
olla vääristynyt ja epätarkka. 
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Tiesitkö jo tämän meistä? 
 

• Edustamme suomalaista osaamista, tästä merkki-
nä avainlippu. 

 
• Silmäasemalta saat kaikki optikon palvelut, silmä-

lasit, sekä piilolinssit. Ammattitaitoiset lääkärit ja 
nykyaikaiset tutkimuslaitteet kuuluvat olennaisena 
osana palveluverkostoomme. Kaikki näkemisen ja 
silmän terveyteen liittyvät palvelut ovat saatavissa 
meiltä helposti ja vaivattomasti saman katon alta.  

 
• Olemme S-ryhmän yhteistyökumppani; meiltä saat 

Bonusta S-Etukortilla paitsi kaikista tekemistäsi 
tuoteostoista, myös lääkärinpalkkio- ja tutkimus-
kuluista. 

 
• Kysy ammattitaitoiselta henkilökunnaltamme lisää 

maksuaikatuotteesta, ostoturvasta ja tuotetakuus-
ta. Palvelemme asiakkaitamme yksilöllisesti ja vas-
tuullisesti. Ongelmatilanteissa käänny rohkeasti 
henkilökuntamme puoleen, voimme auttaa vain 
kun tiedämme.  

 
 

Se, että sinä asiakkaana olet tyytyväinen silmä-
laseihisi, on meille sydämen asia. Sinulla on oike-
us saada laadukkaiden tuotteiden lisäksi laadukas-
ta palvelua, nähdään Silmäasemalla! 

 
 
 

Silmäasema Kotka 
Kauppakatu 5 
48100 Kotka 
p.0207 608 680 
 
Silmäasema Sutela 
PL18 
48401 Kotka 
p.(05) 2264 515 
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Yhteistyössä parhaiden kanssa… 
 

Essilor on maailman johtava silmälasilinssien valmistaja, jonka 
linssejä voit löytää yli 200 000 optikkoliikkeestä ja 100 eri 
maasta. Kaiken kaikkiaan linssivalikoima kattaa noin 5 miljar-
dia erilaista vaihtoehtoa.  
 
Essilor on toiminut Pohjoismaissa yli 30 vuotta ja on alan joh-
tavia yrityksiä paitsi Suomessa, myös Ruotsissa ja Norjassa. 
Kaiken kaikkiaan Essilorilla on noin 200 linssihiomoa eri puolil-
la maailmaa. 

Suomessa Essilorilla työskentelee yhteensä 38 ihmistä silmä-
lasien valmistuksen, asiakaspalvelun ja optisten laitteiden pa-
rissa - jotta sinä voisit saada parhaan mahdollisen linssin ja 
näönkorjauksen.  

Kun olet valinnut kehyksen ja niihin sopivat linssit, me Silmä-
asemalla lähetämme tilauksen Essilorille Helsingin Herttonie-
meen. Linssityypistä riippuen tilaus välittyy johonkin Essilorin 
linssihiomoista Euroopassa. Hiomossa linsseihin hiotaan tar-
vitsemasi voimakkuus, sekä lisätään halutessasi väriä, kova- ja 
heijastuksenestopinta, sekä likaa ja pölyä hylkivä pinnoite. 
Kaiken kaikkiaan silmälasilinssien valmistuksessa on yli 100 
eri työvaihetta.  
 
Kun linssisi ovat valmiit, Essilor lähettää ne takaisin meille ja 
kiinnitämme linssit valitsemaasi kehykseen. Näin lasien valmis-
tuminen vie yleensä yhdestä kolmeen viikkoa. 
 
 

Lisätietoa saat myös vierailemalla Essilorin  
kotisivuilla osoitteessa: 

www.essilor.fi 
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