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Ympäristöä säästävä toiminta on entistä tärkeämpää ihmisten keskuudessa ja ekologisuus on 
vahvemmin valintojemme taustalla. Yhä useammin ostopäätöstä tehdessä harkitaan ympäristöä, 
ja kulutuksen suunta on muuttunut ekologisemmaksi. Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa 
ekologisuuden merkitystä asiakkaiden näönkorjauksessa. Vastausta haettiin seuraaviin 
kysymyksiin: onko ekologisuus arvona tärkeä asiakkaille, vaikuttaako ekologisuus asiakkaan 
ostopäätökseen, ja onko ekologisille tuotteille ja vaihtoehdoille optisella alalla enemmän kysyntää 
kuin tämänhetkinen tarjonta. Tavoitteena on myös herättää pohdintaa ekologisuudesta laajemmin 
optisella alalla. 
 
Tutkimus on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Aineisto kerättiin Webropol 3.0-työkalulla 
luodulla standardoidulla verkkokyselylomakkeella, jota levitettiin Oulun ammattikorkeakoulun 
opiskelijoille ja henkilökunnalle Oivan kautta. Lisäksi kyselyä jaettiin sosiaalisen median kautta. 
Tarkoituksena on kuvailla ekologisuuden merkitystä ostopäätöksessä eri muuttujien, kuten iän, 
sukupuolen ja asuinpaikan, avulla. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että optikkoliikkeen asiakkaat haluaisivat lisää tarjontaa ekologisemmista 
vaihtoehdoista. Erityisesti toisen tai ylemmän koulutusasteen käyneet, alle 31-vuotiaat, 
kaupungissa asuvat naiset halusivat lisää tarjontaa. He olivat myös valmiimpia maksamaan 
ekologisuudesta enemmän. Tuotteen ekologisuus ei kuitenkaan vaikuttanut monen 
ostopäätökseen lukuun ottamatta vanhempia miehiä, jotka myös tunsivat tietävänsä 
ekologisemmista valmistusmateriaaleista hieman muita paremmin. 
 
Tällä hetkellä asiakkaiden kiinnostus silmälasien ekologisuutta kohtaan on vähäistä, tosin 
vanhempia naisia kiinnostaa hieman enemmän. Samoin vanhemmat vastaajat kierrättivät lasejaan 
useimmin viemällä ne optikkoliikkeeseen. Piilolinssit useimmiten hävitettiin polttokelpoiseen 
jätteeseen, mutta 16 prosenttia piilolinssien käyttäjistä vastasi huuhtovansa piilolinssit viemäriin, 
josta ne päätyvät ympäristöön. 
 
Tutkimuksemme antaa hyödyllistä tietoa optikkoliikkeessä myytävien tuotteiden valmistajille ja 
tuotekehittelijöille. Tulokset kertovat, että optisella alalla olisi markkinarakoa ekologisemmille 
tuotteille, sillä niille olisi kysyntää. Tätä voivat hyödyntää myös olemassa olevat ekologisten 
tuotteiden valmistajat markkinoinnissaan, sillä monet asiakkaat eivät tiedä juurikaan ekologisista 
tuotteista. 
 

 
Avainsanat: Ekologisuus, ekologinen kestävyys, ostopäätös, optinen ala, optikkoliike
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Sustainability and environmentally friendly activities are becoming an increasingly important part of 
our lives and ecology influences our decision-making more than ever before. The objective of the 
study was to map out the significance of ecology in visual correction. The aim was to answer the 
questions: is ecology an important value to the customer, does ecology influence the customer's 
purchasing decision, is there more demand for an environmentally friendly product and alternatives 
in the optical field opposed to what is the current state of supply. The aim was also to arouse 
discussion on ecology in the optical field. 
 
The data of the quantitative study were collected by using a standardized online questionnaire 
created with the Webropol 3.0 tool. The questionnaire was distributed to students and staff of Oulu 
University of Applied Sciences through Oiva and via social media. The purpose was to describe 
the importance of ecology in purchasing decision by comparing different variables, such as age, 
gender and place of residence. 
 
The results of the study show that the customers of optical stores would like to see an increase of 
supply of ecological alternatives. In particular, under 31-year-old women living in the city who had 
attended secondary or higher education wanted more supply. They are also more willing to pay 
more for ecological products. The eco-friendliness of the product is not influential in the purchasing 
decision for many, with the exception of older men, who also felt they knew more about ecological 
materials than others. 
 
In conclusion, an interest in the eco-friendliness of eyeglasses is low at the moment, although older 
women are a little more interested. Similarly, older people more often recycle their glasses by taking 
them back to the optical store. Contact lenses were most often disposed of as burnable waste, but 
16 per cent of contact lens users told they flush their contact lenses down the drain. 
 
This study provides useful information for manufacturers and product developers of products sold 
at optical stores. The results show that there would be a niche in the optical field for more ecological 
products as there would be a demand for them. The information provided can also be used by 
existing manufacturers of ecological products in their marketing, as many customers do not know 
much about ecological products. 
 
 

 
Keywords: Ecological, ecological sustainability, purchase decision, optometry, optician  
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1 JOHDANTO 

 

 

Ekologisuus on ajankohtainen aihe, ja ihmiset pitävät ekologisuutta entistä tärkeämpänä. Muun 

muassa ekologisten kehysten kysyntä on kasvanut, ja nykypäivänä entistä useampi pitää tärkeänä 

ympäristöä säästävää toimintaa, pyrkii ekologisempiin valintoihin ja vähentämään kulutusta 

(Lehtoviita 2019, viitattu 1.11.2019; Sitra 2017, viitattu 10.1.2020).  

 

Opinnäytetyömme on määrällinen tutkimus, joka kartoittaa ekologisuuden merkitystä asiakkaiden 

näönkorjauksessa. Aineiston keruu tapahtui Webropol 3.0-kyselytyökalulla tehdyllä standardoidulla 

kyselylomakkeella. Kyselyn levittämien tapahtui internetissä muun muassa sosiaalisen median 

kautta. Aineisto analysoitiin Webropolin Professional statistics-työkalulla. 

 

Tietoperusta pohjautuu silmälasikehysten, -linssien ja piilolinssien yleisimpiin materiaaleihin ja 

niiden valmistusvaiheisiin. Kehykset voidaan jakaa pääasiassa muovi- ja metallikehyksiin. Linssit 

voidaan jakaa puolestaan muovi- ja lasilinsseihin. Piilolinssit jaetaan pehmeisiin ja koviin 

piilolinsseihin. Tietoperustassa kerrotaan myös silmälasikehysten, -linssien ja piilolinssien 

kierrätyksestä. Optikot, optometristit ja optiset myyjät voivat hyödyntää työssään 

opinnäytetyössämme kirjoitettua tietoperustaa. 

 

Tutkimuksen tavoite oli vastata valittuihin tutkimuskysymyksiin: onko ekologisuus arvona tärkeä 

asiakkaille, vaikuttaako ekologisuus asiakkaan ostopäätökseen, ja onko ekologisille tuotteille ja 

vaihtoehdoille optisella alalla enemmän kysyntää kuin tämänhetkinen tarjonta. Näiden 

kysymyksien alle rakennettiin kyselytutkimus, joka kartoittaa ekologisuuden merkitystä 

optikkopalveluiden asiakkaiden keskuudessa. Tavoitteena on myös herättää pohdintaa 

ekologisuudesta laajemmin kaupallisella alalla.  

  

Tarkoituksena on opinnäytetyön myötä edistää ekologista kestävyyttä optisella alalla. Tutkimus 

auttaa optikoita ja optisia myyjiä opastamaan asiakkaita näönhuollon ekologisissa vaihtoehdoissa 

ja markkinoimaan niitä paremmin. Se voi myös innoittaa kehittämään yhä ekologisempia 

vaihtoehtoja. Tutkimusta voivat hyödyntää optiset myyjät, optikkoliikkeet, kehysvalmistajat ja 

mahdollisesti myös linssien valmistajat. Lisäksi asiakkaiden on mahdollista opinnäytetyön avulla 

löytää ekologisempia vaihtoehtoja. 
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2 EKOLOGISUUS JA OSTOKÄYTTÄYTYMINEN 

 

 

Seuraavassa kappaleissa on määriteltynä ekologisuus. Opinnäytetyössä termeillä ekologinen ja 

ekologisuus tarkoitamme määritelmiä. Lisäksi alla on esitelty tuloksia ostokäyttäytymisestä 

tehdyistä tutkimuksista. 

 

2.1 Ekologisuus ja ekologinen kestävyys 

 

Kestävä kehitys voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen 

kestävyyteen. Tässä opinnäytetyössä käsitellään vain ekologista kestävyyttä. Ympäristöministeriö 

määrittelee sen olevan maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja 

ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville 

hyvät elämisen mahdollisuudet (Ympäristöministeriö 2013, viitattu 25.11.2019). Ekologinen 

kestävyys pyrkii ylläpitämään ja parantamaan ihmisten hyvinvointia suojelemalla luonnonvaroja 

ylikulutukselta, ja säilyttämällä luonnon monimuotoisuus. Keskeistä on myös uusiutuvien ja 

uusiutumattomien luonnonvarojen käytön suhde, saasteiden vähentäminen ja kierrätys. (Moldan, 

Janoušková & Hák 2012 viitattu 25.11.2019.) Ekologia on tieteenala, joka tutkii elollisten 

vuorovaikutusta keskenään ja elottoman kanssa. Ihmisten ja ympäristön suhteiden lisäksi sanaa 

ekologinen voidaan käyttää kuvaamaan mahdollisimman vähän energiaa ja resursseja kuluttavaa 

asiaa. (Suomen Biokiertotuote Oy 2019, viitattu 25.11.2019.) 

 

Sitran (2017, viitattu 3.12.2019) vuonna 2017 teettämässä kyselytutkimuksessa kartoitettiin 18–

79–vuotiaiden suomalaisten asenteita kestävästä kuluttamisesta ja ympäristöä säästävästä 

toiminnasta. Melkein neljäsosa 2052 vastaajasta piti tärkeänä ympäristöä säästävää toimintaa ja 

melkein puolet vastaajista on jo vähentänyt kulutusta ja pyrkivät ekologisempiin valintoihin. 

Tutkimuksen mukaan naisten asenteet olivat positiivisemmat kuin miesten, ja nuorten vastaajien 

asenteet olivat negatiivisemmat kuin vanhempien vastaajien. 

 

2.2 Ostokäyttäytyminen ja ekologisuus 

 

Ostokäyttäytymisen taustalla on paljon erilaisia taustatekijöitä mm. ikä, sukupuoli, koulutus, 

tulotaso, ammatti ja asuinpaikka. Ostokäyttäytymiseen vaikuttaa henkilöiden erilaiset ostokyvyt eli 

millainen taloudellinen tilanne on ostaa erilaisia tuotteita. Lisäksi siihen vaikuttaa henkilöiden 
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erilaiset ostohalut, jotka voidaan jakaa sisäisiin ja ulkopuolisiin tekijöihin. Sisäisiin tekijöihin eli 

psykologisiin tekijöihin kuuluvat mm. asenne, ostotarve ja ostomotiivi, joka voi olla joko järki- tai 

tunneperäinen. Ostotarpeet voidaan jakaa käyttötarpeisiin ja välinetarpeisiin. Käyttötarve ostetaan 

tiettyyn suunniteltuun käyttötarpeeseen. Tällainen voi olla esimerkiksi näön korjaavat silmälasit. 

Välinetarve ostetaan muuhun tarkoitukseen, kuin käyttötarpeeseen, esimerkiksi silmälasit ilman 

voimakkuuksia osaksi pukeutumista. Ulkoisiin tekijöihin eli sosiaalisiin tekijöihin kuuluvat ihmiset 

ympärillämme. Ihmisen sosiaaliluokka ja kulttuuri vaikuttavat ostopäätökseen. (Verkkovaria 2016, 

viitattu 9.1.2020) 

 

Näe ry lehden toimitusjohtajan Panu Tastin mukaan ihmiset ostavat yhä enemmän laadukkaita ja 

kehittyneitä silmälaseja (Näe ry 2019, viitattu 9.1.2020). Taloustutkimus oy:n (2019, viitattu 

27.3.2020) vuoden 2019 teettämään silmälasien käyttö ja näönkorjaus -tutkimukseen osallistui 

1005 15–79-vuotiasta suomalaista kuluttajaa. Tutkimuksesta ilmenee, että suomalaiset omistavat 

silmälaseja vuonna 2019 keskiarvoltaan 2.07 ja vuonna 2016 2.12. Eniten silmälaseja omistavat 

50–59-vuotiaat miehet. Kaksi viidestä vastaajasta on ostanut silmälasinsa 1–2 vuotta sitten, ja noin 

kolmasosa on hankkinut silmälasinsa alle vuosi sitten. Useimmiten silmälaseja ostavat 45–59-

vuotiaat. Piilolinssien käyttäjistä 2019 vuonna noin 29 % käyttää viikko- tai kuukausipiilolinssejä ja 

63 % kertakäyttö- tai päiväpiilolinssejä. Kertakäyttöpiilolinssejä käytetään enemmän kuin kolme 

vuotta sitten. Vuonna 2016 piilolinssien käyttäjistä 50 % käyttivät kertakäyttö- tai päiväpiilolinssejä 

ja viikko- tai kuukausipiilolinssejä käyttivät 35 %. 

 

Eettiset arvot ja vastuullisuus kuluttamisessa on yhä tärkeämpää. Kuitenkin ostotilanteen helppous 

ja halpa hinta vaikuttavat ostopäätökseen eniten. Kuluttajien puheissa ja ostokäyttäytymisessä on 

silti paljon ristiriitaa. Ekologisuuden väitetään olevan tärkeä asia, mutta ostotilanteessa halpa hinta 

merkitsee silti enemmän. (Degerman 2017, viitattu 28.8.2020.) Nuoret arvostavat yrityksien 

ekologisia arvoja ja eettistä toimintaa enemmän kuin aikaisempina vuosina. Nuorilla on silti 

luottamuspulaa yritysten ekologisesta ja eettisestä toiminnasta, koska osa yritysten toiminnasta on 

paljastunut epäeettiseksi. (MTV3 2011, viitattu 28.8.2020.) 
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3 SILMÄLASIEN VALMISTUS JA MATERIAALIT 

 

 

Alla on kerrottu silmälaseissa käytetyistä materiaaleista sekä kehysten ja linssien 

valmistusmenetelmistä. Näiden tietojen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä silmälasien 

ekologisuudesta. Lisäksi silmälasien kierrätysmahdollisuudet ovat esitelty. 

 

3.1 Kehykset 

 

Kehysmateriaalit luokitellaan pääasiassa metalli- ja muovimateriaaleihin. On kuitenkin olemassa 

muitakin harvinaisempia materiaaleja, kuten puu, bambu ja luu. Silmälaseja voidaan myös 

valmistaa 3D-tulostamalla. Tässä kappaleessa on käsiteltynä yleisimpiä silmälasien 

valmistusmateriaaleja, sekä niiden ekologisempia vaihtoehtoja. 

 

Muovit 

 

Muovit voidaan jakaa niiden alkuperän mukaan luonnon suurimolekyylisistä aineista valmistettaviin 

ja synteettisesti valmistettaviin muoveihin. Luonnon suurimolekyylisistä aineista 

selluloosajohdannaiset muovit ovat tärkeimpiä muoveja, ja niitä käytetään paljon silmälasien 

valmistuksessa. Synteettiset muovit kuitenkin muodostavat muoveista suurimman ryhmän. (Kulju 

1972, 15.) Biomuovit voivat olla joko valmistettu biomassasta tai niissä on luonnonkuituja tai ne 

ovat biohajoavia (Bruder 2014, 41). 

 

Muovimateriaaleista yleisin ja yksi biomuoveista on selluloosa-asetaatti. Selluloosamateriaali 

saadaan joko puusta tai puuvillasta, joka käsitellään anhydridin ja etikkahapon seoksella. 

Korkealaatuisempi materiaali on pinnoitettu, sillä selluloosa-asetaatti itsessään voi sulattaa 

itseensä muita materiaaleja. Selluloosa-asetaatista voidaan valmistaa muovilevyjä, joista leikataan 

osat kehykseen, tai siitä voidaan tehdä pellettejä, joita ruiskutetaan kehysmuottiin. (Brooks & Borish 

2007, 9–10.) 

 

Silmälasikehysten valmistamisessa käytetään yleensä muovilevyjä, joista jyrsitään kehyksen osat. 

Tämä menetelmä kuitenkin aiheuttaa materiaalihukkaa. Selluloosa-asetaatti on materiaalina halpa 

ja aiheuttaa hyvin harvoin allergisia reaktioita. (Brooks & Borish 2007, 9–10.) Selluloosa-asetaatista 

jyrsityt osat hiotaan ja kiillotetaan rummuissa puupalasten ja hionta- ja kiillotusaineiden avulla 60–
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90 tunnin ajan. Rumpuina käytetään yleensä kuusikulmaisia puurumpuja, jotka pyörivät akselinsa 

ympäri. Myös valmiit kootut kehykset kiillotetaan puupalojen ja kiillotustahnan avulla rummuissa. 

Sen jälkeen kehyksen pintaan kiinni tarttunut tahna puhdistetaan ultraäänikoneissa. Kehys 

viimeistellään kiillotuslakalla. (Larmi 1987, 106–107, 110.) 

 

Hyvin samankaltainen materiaali on Selluloosa-asetopropionaatti. Kehysvalmistus tapahtuu 

ruiskupuristamalla muottiin. Propionaatissa väri haihtuu herkemmin kuin selluloosa-asetaatissa, 

minkä vuoksi se vaatii korkealaatuiset pinnoitteet. Materiaali on puhtaana vaaleaa, minkä ansiosta 

se on helposti värjättävissä. Propionaatin hinta on kuitenkin korkea, eikä se kestä alkoholipitoisia 

liuottimia kuten Sinolia, jota useimmiten käytetään optikkoliikkeissä. (Brooks & Borish 2007, 9–10.) 

 

Optyl on kauppanimi epoksihartsista ja kovettimesta valmistettavalle silmälasikehys- materiaalille. 

Kehykset valmistetaan valamalla muottiin. Optyl-kehyksen valmistuksessa kehyksen osat 

joudutaan lämmittämään useasti (Larmi 1987, 102). Materiaali on lämpöelastinen, eli sitä pystyy 

lämmittämällä taivuttamaan, mutta uudelleen lämmitettäessä se palautuu alkuperäiseen 

muotoonsa. Optyl on hypoallergeeninen materiaali, ja se kestää hyvin lämpötilavaihteluita. (Brooks 

& Borish 2007, 10.) 

 

Silmälasikehyksiin voidaan käyttää nylonpohjaisia materiaaleja. Nylon on hyvin joustavaa, mutta 

yksistään käytettynä silmälasikehyksissä se ei ole kestävä, sillä se ajan mittaan haurastuu. 

Polyamidi on nylon pohjainen materiaali, jota käytetään silmälasikehyksien valmistuksessa. 

Materiaali on todella kestävää ja kevyttä. Kestävyytensä vuoksi siitä voidaan valmistaa ohuempia 

kehyksiä. Polyamidi ei vaurioidu kemikaaleista tai liuottimista, ja se on hypoallergeeninen. Toinen 

nylonpohjainen silmälasikehysten materiaali on Grilamid®, jota käytetään erityisesti 

urheilulaseissa. Tavallisista nylonmateriaaleista poiketen Grilamid®:sta on saatavilla laaja 

valikoima eri värejä. Grilamid®:a voidaan yhdistää myös titaanin kanssa. Hiilikuitua käytetään 

ohuiden ja kestävien silmälasikehyksien valmistukseen. Materiaali ei kuitenkaan ole puhdasta 

hiilikuitua, vaan kyseessä on hiilikuitusäikeiden ja nylonin yhdistelmä. Materiaali ei ole 

muokattavissa, joten sitä käytetään yleensä vain silmälasikehyksen etuosaan. Hiilikuitu on kevyttä, 

mutta se kestää huonosti kylmyyttä. Koska hiili on mustaa, värivaihtoehdot ovat hyvin rajalliset. 

Harvinaisempi nylonsekoitteinen silmälasikehyksien materiaali on Kevlar. Materiaali on synteettistä 

kuitua, joka on kevyttä, mutta myös todella kestävää. Kevlar kestää hyvin lämpötilavaihteluita, 

mutta sitä on vaikeaa muokata. Joissain urheilu- ja aurinkolaseissa käytetään kumin ja nylonin 
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yhdistelmää. Nämä kehykset ovat joustavia ja palautuvat alkuperäiseen muotoonsa, mutta eivät 

ole muokattavissa. (Brooks & Borish 2007, 11–12.) 

 

Polykarbonaattia käytetään enimmäkseen linssien valmistukseen, mutta sitä voidaan käyttää myös 

silmälasikehyksiin valamalla. Polykarbonaatista valmistettuja kehyksiä käytetään pääasiassa 

urheilu- ja suojalaseina. Materiaali on todella iskunkestävää, mutta tavallisena 

silmälasimateriaalina polykarbonaatti on huono, sillä se ei ole muokattavissa. Siksi 

polykarbonaattia käytetäänkin yleensä urheilulaseihin, joissa on kuminauha pään ympäri tai 

suojalaseihin, joita pidetään tavallisten silmälasien päällä. (Brooks & Borish 2007, 11–12.) 

 

Yllä mainittujen muovimateriaalien lisäksi on olemassa lukuisia määriä erilaisia muoviyhdistelmiä, 

kuten niin sanotut muistimuovit. Muistimuovia voidaan taivutella, mutta se palautuu silti 

alkuperäiseen muotoonsa. Erilaisia muoviyhdistelmiä käytetään valmistamaan tietynlaiset 

silmälasikehykset tai kehyksien osat erilaisiin tarpeisiin. (Brooks & Borish 2007, 12.) 

 

Muovien liitokset tehdään liottimien tai liuotinsekoitusten avulla. Liuotinaineet, kuten asetoni, ovat 

haihtuvia orgaanisia nesteitä. Ne liuottavat muita nesteitä tai kiinteitä aineita, mutta eivät muutu tai 

muuta liuotettavaa ainetta kemiallisesti. (Larmi 1987, 103.) 

 

Yksi 3D-tulostettujen silmälasikehysten kotimaisista valmistajista on Tarume -yritys. Heidän 

kehysten valmistusmateriaalina toimii polyamidinylon, joka värjätään ja pinnoitetaan Suomessa. 

3D- tulostuksen ekologisemmaksi kuin perinteiset kehysvalmistustavat tekee sen hukkamateriaalin 

vähyys ja materiaalin uusiokäyttö. (Tarume 2020, viitattu 10.4.2020.) Kehykset tulostetaan 

3DTechillä HP Multi Jet Fusion -tekniikalla (3DTech 2020a, viitattu 10.4.2020). Tulostus tapahtuu 

käyttämällä lämpöä ja lisäaineita sulattamaan polyamidijauhe, josta kehykset tulostetaan. Tämän 

jälkeen kehyksen pitää jäähtyä. Värjäys tehdään upottamalla kappale väriaineeseen, jolloin 

väriaine imeytyy kappaleeseen. (3DTech 2020b, viitattu 10.4.2020.) 

 

Noin puolessa Silmäaseman myymälöistä myydään Monkeyglassesin mallistoa (Silmäasema 

2020, viitattu 25.4.2020). Monkeyglassesin silmälasikehyksistä suurin osa on valmistettu 

biohajoavista materiaaleista, kuten puuvilla-asetaatista (Monkeyglasses 2020a, viitattu 25.4.2020). 

Kehyksissä käytetty puuvilla-asetaatti koostuu noin 95-prosenttisesti puuvillan kukista ja 

puukuidusta (Monkeyglasses 2020b, viitattu 25.4.2020). Kehysten ekologisuus perustuu siihen, 

ettei kehykset ole tehty metallista tai öljypohjaisesta muovista ja materiaali on biohajoava.  Toinen, 
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ekologisempi kehysmerkki on ECO. Muun muassa silmäasemalla ja Synsamilla myytävän ECO-

malliston metallikehysten valmistusmateriaali on 95 prosenttisesti kierrätettyä metallia. 

(Silmäasema 2020, viitattu 22.5.2020; Synsam 2020, viitattu 22.5.2020.) Iso osa ECO:n 

biopohjaisesta kehysmateriaalista koostuu risiiniöljystä (Eco Eyewear 2020, viitattu 22.5.2020). 

 

Muun muassa Synsamilla myytävä Fellepinin Sea2See-mallisto on valmistettu merestä kerätystä 

muovista. Kehykset on kehitetty yhteistyössä espanjalaisen Sea2See-organisaation kanssa. 

(Synsam 2020, viitattu 22.5.2020.) Sea2see tekee yhteistyötä espanjalaisten ja ghanalaisten 

kalastusyhteisöjen kanssa kerätäkseen mereen heitettyä muovijätteitä, kuten kalaverkkoja, köysiä, 

siimoja ja pulloja. Silmälaseihin sopiva muovijäte uusiokäytetään raakamateriaalina. Raakamuovi 

kuivataan ensin, jonka jälkeen se lämmitetään 182 ° C:seen ja muovataan. (Sea2see Eyewear 

2020, viitattu 24.8.2020.) 

 

Metallit 

 

Metallia käytetään kehyksien valmistuksessa usein useamman metallin seoksina, jotta 

saavutetaan kehykselle optimaaliset ominaisuudet erilaisiin tilanteisiin. Metallista voidaan 

valmistaa koko kehys tai osia siitä. Lisäksi metallia käytetään kehyksen ruodossa, niiteissä, 

ruuveissa ja koristeissa. (Larmi 1987, 95.)  

 

Metallikehyksissä käytetään usein nikkelipohjaisia materiaaleja. Nikkeli on vahvaa ja taottavaa 

materiaalia. Jopa 10 % väestöstä arvioidaan olevan allergisia nikkelille, mikä on nikkelin suurin 

ongelma silmälasimateriaalina. Vuonna 2000 nikkelidirektiivistä tehdyn päätöksen mukaan 

silmälasien sankoja ei saa myydä tai luovuttaa, mikäli niistä vapautuvan nikkelin määrä on 

suurempi kuin 0,5 µg/cm2 viikossa tai kun ne on päällystetty muulla materiaalilla kuin nikkelillä, 

mutta päällyste ei rajoita vapautuvan nikkelin määrää alle 0,5 µg/cm2:een viikossa 

(Valtioneuvoston päätös nikkeliä ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja 

rajoituksista 2/2000 3.3 §). 

 

Nykyään kuitenkin laadukkaammat nikkeliä sisältävät kehykset päällystetään jollakin 

hypoallergeenisella materiaalilla, jotta vältytään suoralta ihokosketukselta nikkelin kanssa. 

Pinnoitus estää myös korroosiota. Nikkeli on helposti värjättävissä, mikä tekee siitä monikäyttöisen 

materiaalin. Nikkeliä voidaan käyttää puhtaana, mutta myös uushopeaa ja monelmetallia käytetään 

silmälasikehyksien valmistuksessa. Uushopea sisältää yli 50 % kuparia, 25 % nikkeliä ja loput 
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materiaalista on sinkkiä. Kuparin ansiosta uushopea on taipuisaa, kun taas sinkki tuo materiaaliin 

vahvuutta. Nikkelin ansiosta uushopealle saadaan valkea väri kuparin sijaan. (Brooks & Borish 

2007, 12–13.) 

 

Alumiini on materiaalina sekä kestävää että kevyttä. Siitä pystytään valmistamaan useita eri värejä, 

eikä se ruostu. Alumiinia ei kuitenkaan pysty hitsaamaan tai juottamaan hyvin, joten sen osat tulee 

joko niitata tai ruuvata yhteen. Materiaali ei jousta, joten jos se taipuu, se myös pysyy taipuneena. 

(Brooks & Borish 2007, 13.) 

 

Ruostumaton teräs valmistetaan raudasta ja kromista. Se on kehysmateriaalina erittäin vahva ja 

kestävä. Ruostumaton teräs toimii hyvin silmälasien aisoissa, sillä ohuena materiaali on joustavaa 

ja aiheuttaa harvemmin allergiaa. (Brooks & Borish 2007, 13.) 

 

Titaani on kevyt ja monipuolinen materiaali. Se on todella kevyttä, mutta myös vahvaa ja kestävää, 

minkä vuoksi siitä voidaan valmistaa todella ohuita kehyksiä. Titaani itsessään on 

hypoallergeeninen materiaali, mutta sitä käytetään myös seoksena muiden metallien kanssa. 

Titaania on vaikea juottaa ja hitsata. Valmistusprosessin vaativuuden vuoksi sen hinta on myös 

muita materiaaleja kalliimpi. (Brooks & Borish 2007, 13.) 

 

Metallikehyksien valmistukseen kuuluu huomattavasti enemmän työvaiheita kuin muovikehyksen 

valmistukseen. Ensin valmistetaan kaikki yksittäisosat, joita voi olla jopa kymmeniä. Kaaret ja aukot 

esimuovataan, jonka jälkeen aisa työstetään tietyn kovuiseksi, paksuiseksi ja pituiseksi piikiksi. 

Toisesta päästä muovataan kimmoisa. Puristimissa ja erikoiskoneissa muovataan muut osat, joita 

ovat muun muassa nenäkappaleet ja -tyynyt, sekä ruuvit ja liitoskappaleet. Automaattikoneet 

poraavat saranat, jyrsivät aisanrajoittimet, sekä leikkaavat kierteet ja saranan reiät. Liitoskappaleen 

paikat jyrsitään kulmakappaleisiin, kierreaukot porataan rengasruuveille ja saranat juotetaan. 

Pneumatiikkapuristimilla taivutetaan kulmaosat ja tehdään kehysrenkaan kaarennus. Kun 

kehysrenkaat ovat saaneet erikoiskoneissa täsmällisen kokonsa ja muotonsa, niihin juotetaan tai 

hitsataan liitoskappaleet. Juottamisessa yhdistetään lämmittämällä kiinteässä tilassa pysyviä 

metalleja tai metalliseoksia sulavien, metallisten aineiden avulla. Näitä sulavia metalliaineita 

kutsutaan juotteiksi. Juotteista tärkeimpiä ovat hopeajuotteet. Myös nenätukikappaleet juotetaan. 

Kun kaikki juotokset on tehty, kiillotetaan väliosat suolalipeän ja pienten teräskuulien avulla 

rummuissa. Kehys voidaan viimeistellä erikoispintakäsittelyillä, kuten mattauksella, poltolla tai 

hiekkapuhalluksella. Lopuksi kehys vielä käsitellään sen mallin ja raaka-aineen mukaan. Ennen 
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galvanointiprosessia metalli puhdistetaan peittaamalla, polttamalla ja poistamalla rasva. Rasva 

esipoistetaan orgaanisilla liuoksilla ja hiotuilla ja kiillotetuilla työstökappaleilla. Yleisimmin käytettyjä 

liuosaineita ovat trikloorietaani ja perkloorietaani. Peittaamisessa metalliin saadaan puhdas, sileä 

ja hapeton pinta upottamalla metalli kylpyyn, jossa on sopivia happo- ja lipeäseoksia. Peittausaine 

valitaan materiaalin mukaan. Joidenkin peittausaineiden käytössä puhutaan polttamisesta. Mikäli 

edellä mainitut puhdistusmenetelmät eivät tuota riittävän hyvää lopputulosta, voidaan puhdistuksen 

tehostamiseksi käyttää ultraääntä. Lopuksi lisätään aisoihin muoviset päät ja muut mahdolliset 

muoviset lisäosat. (Larmi 1987, 97, 107–108, 111–112.) 

 

Muut materiaalit 

 

Kehyksiä valmistetaan myös harvinaisemmista materiaaleista. Suomessa Tampereella toimiva 

Kraa Kraa Eyewear valmistaa kehyksiä pääosin suomalaisesta koivusta, mutta joskus 

materiaaleina toimii huonekalutehtaiden hukkapätkät, jotka muuten menisivät roskiin. Kehyksissä 

ei käytetä lainkaan saranoita ja kevyimmillään ne painavat vain seitsemän grammaa. Puusankoja 

hoidetaan vahaamalla ne vähintään kerran vuodessa. Tähän tarkoitukseen soveltuvaa vahaa saa 

kaupan teon yhteydessä mukaan. Vahapinta suojaa puusankoja öljyltä, hieltä ja lialta, mutta ei 

säilytä kehystä uudenveroisena. (Puranen 2013, viitattu 26.8.2020.) 

 

Puusangat voivat tummua ihoa koskettavilta alueilta iän myötä. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä 

kehyksien käytön kannalta, vaan haitta on enemmänkin vain kosmeettinen. Kraa Kraa Eyewearin 

puusankojen värjäämiseen käytetään myrkyttömiä vesiliukoisia väriaineita. Värjätty puu saattaa 

kuitenkin haalistua UV-valossa tai märkänä hankaamisella silloin, kun vahapinta on kulunut pois. 

(Kraa Kraa Eyewear 2020, viitattu 26.8.2020.) Kraa Kraa Eyewearin yrittäjä Hänninen on kehittänyt 

kehysten valmistukseen CNC-jyrsimelle soveltuvan valmistusmenetelmän (Puuinfo 2020, viitattu 

26.8.2020).  

 

Nenätyynyt 

 

Nenätyynyjä valmistetaan lukuisista eri materiaaleista. Tässä kappaleessa on lueteltuna muutamia 

yleisimpiä materiaaleja.  

 

Valmistusmateriaaleista ympäristöystävällisin ja yleisin on selluloosa-asetaatti. Selluloosa-

asetaatista valmistetaan erilaisia kovia nenätyynyjä. Lisää selluloosa-asetaatista voi lukea 
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kappaleesta Muovit. Vinyylistä valmistetaan pehmeitä, joustavia nenätyynyjä. Niiden liukkaan 

pinnan vuoksi silmälasit kuitenkin valuvat nenältä herkästi. Silikonityynyt puolestaan pysyvät nenän 

päällä paremmin jopa hikoillessa. Silikoni saattaa aiheuttaa joillekin ihoärsytystä, jolloin parempi 

vaihtoehto on vaihtaa silmälaseihin kovat asetaattityynyt. (Brooks & Borish 2007, 231.) 

 

On olemassa silmälasikäyttäjiä, jotka ovat allergisia tavallisille nenätyynyjen materiaaleille. 

Tällaisissa tapauksissa voidaan käyttää esimerkiksi kullalla päällystettyjä uushopeatyynyjä, ja 

titaani- tai kristallityynyjä. Uushopea päällystetään joko kelta- tai valkokullalla, jonka vuoksi nikkelin 

aiheuttamilta allergiareaktioilta vältytään. Titaaninenätyynyt ovat hypoallergeeniset ja valmistettu 

täysin titaanista. Kristallityynyt valmistetaan nimensä mukaan kristallista, ja ne muistuttavat hyvin 

paljon ulkonäöltään tavallisia nenätyynyjä. (Brooks & Borish 2007, 231.) 

 

3.2 Linssit 

 

Valo kulkee materiaalien läpi erilaisella nopeudella. Valon enimmäisnopeus on noin 299 792 458 

metriä sekunnissa. Valon kulkiessa kirkkaan kappaleen läpi sen nopeus hidastuu vastuksen 

vuoksi. Vastuksen määrä valon nopeuteen kuvataan taitekertoimella.  Materiaalilla on sitä 

korkeampi taitekerroin, mitä enemmän se hidastaa valon kulkua. (Brooks & Borish 2007, 276.) 

 

Valmistus 

 

Muovi on kasvavasti korvannut lasin linssien valmistuksessa niin, että 90 % linsseihin käytettävästä 

materiaalista on muovia. Muovi tarjoaa lasia paremman iskunkestävyyden ja se on lasia 

kevyempää. Muovilinssien materiaalit jaetaan kahteen ryhmään: kertamuoveihin ja 

kestomuoveihin. Kertamuovi muodostaa lämmön vaikutuksesta kovia, jäykkiä kolmiulotteisia 

makromolekyylisiä yhdisteitä, jotka muodostavat verkkomaisen rakenteen. Tämä molekyylien 

verkkomainen rakenne antaa materiaalille sille ominaisen kemiallisen stabiilisuuden ja mekaaniset 

lujuusominaisuudet. Molekyylit ovat aluksi nestemäisessä muodossa. Nämä yksittäiset 

monomeerit voidaan polymeroida, jolloin syntyy uusi molekyyli, jolla on eri ominaisuudet, ja 

materiaali muuttuu nestemäisestä monomeerista kiinteäksi polymeeriksi. Valettu ja polymeroitu 

materiaali on kovaa, sulamatonta, liukenematonta, iskun- ja kemiallisesti kestävää ja mitanpitävää.  

Suurin osa linssien muovimateriaaleista kuuluu kertamuoveihin, ja niistä yleisin on CR-39. (Essilor 

2010, 9.) 
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Kestomuovit puolestaan rakentuvat pitkien molekyyliketjujen kertymistä, jotka ovat kietoutuneet 

toisiinsa, mutta eivät kuitenkaan yhdistyneet. Molekyylien väliset voimat ja ”sotkeutuminen” 

johtavat materiaalin kiinteyteen. Molekyylien vapaa rakenne mahdollistaa hyvän iskunkestävyyden, 

sillä molekyyliketjut voivat liikkua suhteessa toisiinsa ja näin vaimentaa iskujen energiaa. 

Kestomuovi pehmenee lämmöstä, jolloin se voidaan muotoilla uudelleen kuumana tai valaa 

muottiin ruiskuttamalla. Koska muutos on mekaaninen eikä kemiallinen, se on palautettavissa. 

Kestomuovi voidaan siis kierrättää ja käyttää uudelleen. Kestomuovia käytetään paljon 

teollisuudessa, mutta toistaiseksi silmälasilinsseissä vain polykarbonaattia on käytetty 

onnistuneesti. (Essilor 2010, 9.) 

 

Silmälasilinssejä valmistetaan joko massatuotantona tai reseptin mukaan. Massatuotantona 

valmistetaan yleisimmät sfääriset ja asfääriset, sekä ”puolivalmiit” linssit, joiden etuosa on valmis 

ja takaosa tehdään reseptin mukaan. Massatuotannolla valmistetaan noin kaksi kolmasosaa 

linsseistä. Erilaisia yhdistelmiä linssimateriaalin, voimakkuuden ja käsittelyjen välillä on jopa 

miljardeja, mikä tekee linssien valmistuksesta haastavaa. Monimutkaisen tuotantologistiikkaketjun 

ansiosta voidaan valmistaa tilaustyönä tehtyjä linssejä laajalla mittakaavalla. Linssien 

valmistustapa massatuotannossa eroaa merkittävästi kesto- ja kertamuoveilla. Esimerkiksi CR-39, 

joka on kestomuovi, toimitetaan nestemäisessä muodossa. Tämä monomeeri valmistellaan 

suodattamalla, poistamalla kaasut ja lisäämällä lisäaineet ja katalyytti. Seuraavaksi kasataan 

muotti, joka koostuu kahdesta lasi- tai metalliseinästä. Muotti pysyy kasassa joko pyöreän tiivisteen 

ja kiinnikkeen tai liimanauhan avulla. Muotti täytetään nestemäisellä monomeerilla. Polymerisaatio 

tehdään laittamalla täytetyt muotit uuniin ja altistamalla ne tietyille lämpötilasykleille usean tunnin 

ajaksi. Jotkut materiaalit polymeroidaan altistamalla ne ultraviolettisäteilylle muutaman minuutin 

ajan. Lopuksi muotti puretaan ja valmistettu raakalinssi on joko puolivalmis tai valmis hiottavaksi 

sellaisenaan. Yleisperiaate on sama suurimmalle osalle silmälasilinsseissä käytettävissä 

kestomuoveissa. Kestomuoveihin kuuluva polykarbonaatin pohjamateriaali on polymeeri, ja se 

toimitetaan jyvästen muodossa. Materiaalin puhtaus on mukautettu käytettäväksi optisessa 

teollisuudessa. Materiaali valmistellaan poistamalla pöly ja kuivaamalla jyvät kuumalla ilmalla. 

Tämän jälkeen jyvät asetetaan puristimeen. Jyviä pehmennetään ja sulatetaan lämmittämällä ne 

noin 300 asteeseen, ja materiaali ruiskutetaan linssimuotteihin. Suulakepuristusruuvi plastisoi 

materiaalin injektiosylinterissä ja toimii samanaikaisesti mäntänä työntäen kuuman materiaalin 

useiden kanavien läpi muotin onteloon. Jäähtymisen jälkeen muotit voidaan avata ja linssi on 

valmis. Linssi on joko puolivalmis tai valmis käsiteltäväksi. (Essilor 2010, 15–16.) 
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Puolivalmiin linssin takaosa voidaan hioa reseptin mukaan. Perinteisellä menetelmällä linssin pinta 

suojataan kalvolla ja siihen asetetaan sulava metalliosa, jota käytetään linssin käsittelyn 

seuraavissa vaiheissa. Puolivalmis linssi hiotaan lopulliseen halkaisijaansa. Tämän jälkeen linssin 

takapinta kierrejyrsitään. Hionnan jälkeen linssi on melkein lopullisessa muodossaan, mutta sen 

pinta on vielä hyvin karkea. Karkea pinta tasoitetaan käyttämällä siihen soveltuvaa työkalua. 

Tasoituksen jälkeen linssillä on tarkka paksuus ja halutut kaarevuussäteet, mutta sen pinta on 

kuitenkin kiillottamaton. Linssi kiillotetaan hankaamalla kiillotusaine huovalla peitetyn linssin 

takapinnan muotoista työkalua vasten. Kiillotusaine sisältää todella hienoa hioma-ainetta. Tämä 

antaa linssille sen lopullisen läpinäkyvyyden. Tämä puolivalmiin linssin käsittely on useita vuosia 

käytetty, mutta se vaatii laajan valikoiman työkaluja. Menetelmä sallii vain takapintojen tuottamisen 

yksinkertaisella pallomaisella tai rengasmaisella geometrialla. Viime aikoina kehitettyä digitaalista 

hiontaa voidaan käyttää monimutkaisten takapintojen muodostukseen. Koneellisesti linssi 

työstetään point by point -prosessilla, eli piste kerrallaan, ja numeerisesti ohjatulla koneella, joka 

käsittelee linssin ja työkalun välisiä etäisyyksiä kolmiulotteisesti ja äärimmäisen tarkasti. Linssi 

valmistellaan suojaamalla ja hiomalla haluttuun halkaisijaan samalla tavalla kuin perinteisesti 

valmistettu linssi. Koneella linssi työstetään kahdessa vaiheessa. Viimeistelyyn käytetään siihen 

tarkoitettua timanttityökalua. Nämä yhden koneen suorittamat toiminnot ovat periaatteessa hyvin 

samankaltaisia kuin perinteisellä menetelmällä, mutta timanttityökalun tarkka kolmiulotteinen 

leikkausominaisuus mahdollistaa takapinnan erinomaisen geometrian. Linssi kiillotetaan samalla 

lailla kuin perinteisessä menetelmässä käyttämällä hienoa hioma-ainetta sisältävää kiillotusainetta, 

mutta yhdessä digitaaliselle hionnalle suunniteltujen kovien ja joustavien työkalujen kanssa. Kun 

linssi on pintakäsitelty, se voidaan siirtää pinnoitettavaksi. (Essilor 2010, 17–18.) 

 

Lasiteollisuuden toimittamat linssiaihioiden taka- ja etupinnat hiotaan niiden materiaalista 

riippumatta. Aihio valmistetaan valamalla uunissa sulatettu hehkuva lasimassa. Valettu linssi on 

paksu ja sen pinnat ovat epäsäännölliset. Etu- ja takapinnat hiotaan kolmessa vaiheessa. Linssi 

jyrsitään timanttikärjellä, jolloin saadaan sen paksuus ja kaarevuussäteet. Linssi saa näin jo 

lopullisen muotonsa, mutta sen pinta on karhea ja vain läpikuultava. Linssin pinta viimeistellään 

hiovalla tyynyllä ja voitelevalla seoksella. Useita minuutteja kestävän operaation jälkeen linssillä on 

haluttu paksuus ja kaarevuus, mutta se ei ole vielä läpinäkyvä. Kiillotus antaa linssille sen lopullisen 

läpinäkyvyyden ja se tehdään samalla tavalla kuin muovilinsseissä. Teollisesti kaikkien lasilinssien 

etupinnan käsittely tehdään massavalmistuksena. Takapinta käsitellään joko eräkohtaisesti tai 

erikseen, riippuen käytön yleisyydestä. (Essilor 2010, 19.) 
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Kotimainen silmälasilinssien valmistaja Piiloset (Finnsusp Oy) on muuttanut 

silmälasilinssituotantoaan ekologisemmaksi. He kierrättävät hionnassa käytettävän veden 

suljetussa vesikiertojärjestelmässä, jossa kerätään talteen veden joukkoon siilautunut 

muovilinssien hiontajäämä. Näin kerätty ylijämä voidaan uusiokäyttää. (Piiloset 2020, viitattu 

7.4.2020.) 

 

Vuonna 2009 kehitetty Luxexcel 3D-tulostustekniikka mahdollistaa silmälasilinssien tulostuksen. 

Linssien tulostus tapahtuu ruiskuttamalla akryylipohjaista materiaalia, hartsia, ja kovettamalla sitä 

UV-valolla. Näin tehdään useita kerroksia, kunnes saadaan aikaan haluttu muoto. Linssien 

tulostusvauhti on neljä linssiä tunnissa, ja tulostuksen jälkeen linssejä ei enää tarvitse hioa tai 

kiillottaa, vaan ne ovat valmiina pinnoitettaviksi. Perinteisesti valmistetaan puolivalmiita linssejä, 

jotka hiotaan asiakkaalle sopiviksi, jolloin hionnasta tulee hukkamateriaalia. 3D-tulostuksessa tätä 

hukkamateriaalia ei tule, eikä tarvitse valmistaa suuria määriä linssejä varastoon. (Luxexcel Group 

2020, viitattu 31.3.2020.) 

 

Itä-Suomen yliopiston fotoniikan instituutissa Joensuussa on jalostettu Luxexcel-yhtiön 

tulostustekniikkaa. Tällä hetkellä linssien 3D-tulostaminen on harvinaista. NÄE ry:n toimitusjohtaja 

Panu Tastin mukaan muun muassa logistiikkaan ja tuotteiden varastointiin tulee suuria muutoksia, 

mikäli linssien 3D-tulostaminen yleistyy. Valmiita linssejä ei enää kuljetettaisi paikasta toiseen, ja 

satojen tuhansien kappaleiden raakalinssivarastot poistuisivat. (Sandell 2018, viitattu 26.8.2020.) 

 

Materiaalit 

 

CR-39 luokitellaan allyylihartsiksi. Lyhenne CR tulee sanoista ”Columbia Resin” (Brooks & Borish 

2007, 569). Se on PPG Industriesin tavaramerkki ja yleinen linssimateriaali. Materiaalin taitekerroin 

on 1.50 ja tiheys 1. 32 g/cm3. CR-39 valmistetaan kaatamalla CR-39 monomeeria ja katalysaattoria 

lasimuottiin. Kemiallisen reaktion tuloksena syntyy CR-39-polymeeri. CR-39:n valontaitekerroin on 

linssimateriaaleista matalin, minkä vuoksi linssit ovat paksumpia. Materiaali naarmuuntuu 

kruunulasia herkemmin, jonka vuoksi yleensä linssin sekä etu- että takapintaan laitetaan 

kovapinnoite. CR-39 ei täydellisesti suojaa ultraviolettisäteilyltä, joten tarvitaan erilliset UV-

suodatuspinnoitteet. (Benjamin 2006, 1937, 2005–2006.) 

 

Trivex on myös PPG Industriesin kehittämä, iskunkestävä linssimateriaali. Trivex kestää 

polykarbonaattia paremmin naarmuja. Trivexin taitekerroin on 1.53 ja tiheys 1. 10 g/cm3, joten 
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materiaalina se on kevyttä. Materiaali suodattaa ultraviolettisäteilyn polykarbonaatin lailla. 

(Benjamin 2006, 2005–2007.) 

 

”Polykarbonaatit ovat hiilihapon ja bisfenoli-A:n polyestereitä,” (Kulju 1972, 203). Bisfenoli 

valmistetaan fenolista ja asetonista. Valmistusprosessin lohkeamistuotteena eroaa natriumkloridia. 

Polykarbonaatti on kovaa ja iskunkestävää. Se on läpinäkyvää, mutta paksummat palat voivat 

näyttää kellertäviltä. Materiaalin taitekerroin on 1.59 ja tiheys 1.20 g/cm3. UV-valoa vastaan 

vakautetut materiaalit ovat hieman sinertäviä tai vihertäviä. Polykarbonaatin valonläpäisevyys 

näkyvällä aallonpituusalueella on noin 85–90 %. Nämä ominaisuudet tekevät polykarbonaatista 

hyvän linssimateriaalin tilanteisiin, missä lasin huono iskunkestävyys on ongelma. Kun käytetään 

sopivia UV-stabilisaattoreita, voidaan valmistaa erinomaisen säänkestävyyden omaavia 

polykarbonaattityyppejä. Polykarbonaatista valmistetaan linssejä ruiskupuristamalla. Materiaalin 

työstäminen on muita kestomuoveja vaikeampaa. (Kulju 1972, 204–211.) Polykarbonaatti on 

suosittu korkean taitekertoimen muovi. Sitä käytettiin aiemmin enimmäkseen suojalasien linsseihin, 

mutta nykyään sitä käytetään myös tavallisissa silmälaseissa, kun halutaan ohuita linssejä isoille 

voimakkuuksille. Polykarbonaatti on hyvin joustavaa, mikä tekee siitä iskunkestävää. 

Polykarbonaatti absorboi kaiken ultraviolettisäteilyn alle 380 nanometristä, joten se ei välttämättä 

vaadi erillistä UV-suodatuspinnoitetta. (Benjamin 2006, 2005–2008.) 

 

Polymetyylimetakrylaatti eli PMMA on akryylihapon esteri ja se valmistetaan polymeroimalla 

metyylimetakrylaatti vapaiden radikaalien kanssa. Sen tiheys on 1.2 g/cm3 (Jalie 1999, 34). PMMA 

kestää hyvin kemikaaleja ja säätä. Sen valonläpäisykyky on 92 %, minkä vuoksi se sopii hyvin 

käytettäväksi silmälasilinsseissä. Metakryylipolymeerejä käytetään lähinnä 

ruiskupuristusmassoina, levyinä ja suulakepuristusmassoina. Silmälasilinssit valmistetaan 

kuitenkin ruiskupuristamalla. PMMA:sta valmistettujen linssien kustannukset on huomattavasti 

alemmat lasilinsseihin verrattuna. (Kulju 1972, 145–150.)  

 

Korkeataitekertoimisia muoveja käytetään silloin, kun halutaan mahdollisimman kevyt ja ohut linssi. 

1.60–1.70 taitekertoimiset materiaalit luokitellaan polyuretaaneiksi. Näiden linssien väri voi muuttua 

iän myötä. Jos silmälaseihin uusitaan vain toinen linssi, ei linssien värit välttämättä täsmää. Joillain 

korkeataitekertoimisilla muoveilla on samankaltainen resistenssi naarmuille kuin CR-39:llä, mutta 

osa on sitäkin pehmeämpiä ja vaativat kovapinnoitteen. UV-valoa materiaalit suodattavat yhtä 

hyvin kuin polykarbonaatti. Korkeamman taitekertoimen linssien haitta on niiden aiheuttamat 

väriaberraatiot. Korkeataitekertoimisia linssejä suositellaan yli 2.00 dioptrian voimakkuuksille. 
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(Benjamin 2006, 2007–2008.) Vaikka nämä linssimateriaalit mahdollistavat todella ohuiden linssien 

valmistuksen, ovat ne haittapuolena myös herkempiä lämpövaurioille, helpommin rikkoontuvia ja 

vaikeasti värjättävissä (Essilor 2010, 13). 

 

Lasilinsseissä käytettävä kruunulasi valmistetaan natriumkarbonaatista, kalkista ja piidioksidista eli 

kvartsista, lisäksi mukaan sekoitetaan jo kerran sulatettua lasia. Nämä sulatetaan 1000°C:ssa, 

jonka jälkeen hyvin sekoitetun lasimassan annetaan jäähtyä. Linssit valmistetaan jäähtyneestä 

lasista. (Jalie 1992, 121–123.) Kruunulasin taitekerroin on 1.523 ja tiheys 2.  54 g/cm3 (Benjamin 

2006, 2002). 

 

Useimpiin korkeataitekertoimisiin lasilinssien valmistusmassaan lisätään titaanioksidia. 

Titaanioksidin lisääminen kuitenkin tekee materiaalista painavamman ja aiheuttaa linssiin 

kromaattista aberraatiota. Linssien taitekerroin voi olla jopa 1.9 ja tiheys voi taitekertoimen mukaan 

vaihdella 2.5 g/cm3–4.0 g/cm3 välillä (Jalie 1999, 34). Koska korkeataitekertoimiset lasilinssit ovat 

painavia, niitä harvoin enää käytetään muulloin, kuin todella voimakkaissa vahvuuksissa. 

Useimmissa tapauksissa on siirrytty kuitenkin korkeataitekertoimisiin muovilinsseihin. (Benjamin 

2006, 2002–2003.) 

 

Pinnoitteet 

 

Linssin hyvän optiikan takaamiseksi linssin tulee olla täysin läpinäkyvä, ja myös pysyä sellaisena 

ajan ja käytön myötä. Linssin optiikkaa haittaavat muun muassa valon heijastuminen ja 

hajaantuminen, mutta myös käytössä tulevat naarmut, likaantuminen ja materiaalin vanheneminen. 

Kaikki muovilinssit ovat herkkiä valolle, ja ne kellastuvat iän myötä. Näitä vastaan linssi voidaan 

pinnoittaa. (Essilor 2010, 20.) 

 

Kovapinnoite on kehitetty muovilinsseille, koska ne naarmuuntuvat helpommin kuin lasiset. 

Pinnoite koostuu ohuesta kerroksesta ainetta, joka on kovempi ja kestävämpi vaurioita vastaan 

kuin linssi itse. Pinnoite auttaa myös heijastuksenestopinnoitteen laitossa. Kovapinnoitteen 

tarkoitus on saada linssin pinnasta kovempi ja joustavampi, jotta se kestää myös isompia naarmuja. 

Hankausta vastaan linssin pinnalle levitetään nanokomposiittipinnoite, joka koostuu sekä 

orgaanisista että mineraalimateriaaleista. Pinnoite sisältää nanometrikokoisia mineraalihiukkasia 

sen orgaanisessa matriisissa. Mineraalikomponenttien kovuus lisää kestävyyttä hienoja naarmuja 

vastaan, kun taas orgaaniset komponentit suojaa suurilta naarmuilta sen notkeuden ja 
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joustavuuden vuoksi. Linssit voidaan kastaa nestemäiseen pinnoitteeseen ja ne kovetetaan 

lämmöllä noin 100 asteessa tai UV-valolla. UV-valolla kovettaminen kestää vain sekunteja, kun 

taas lämmöllä kovettaminen vie useita tunteja. Toinen vaihtoehto on pinnoittaa linssi ”spin-coating”-

menetelmällä, jossa linssi asetetaan pyörivälle alustalle. Tippa nestemäistä lakkaa laitetaan linssin 

keskelle ja se leviää keskipakoisesti muodostaen tasaisen pinnoitteen linssille. Lakka kovetetaan 

myös joko uunissa tai UV-valolla. Menetelmä sopii hyvin pienien erien pinnoittamiseen. UV-valolla 

pinnoitettujen linssien hankauksenesto jää kuitenkin keskinkertaiseksi. (Essilor 2010, 24–25; 

Brooks & Borish 2007, 539.) 

 

AR (antireflection)-pinnoite eli heijastuksenestopinnoite on ohut kalvo linssin pinnalla, joka 

vähentää epätoivottujen heijastusten määrää ja lisää linssin läpi menevän valon määrää. (Brooks 

& Borish 2007, 541).  Ennen heijastuksenestopinnoitteen laittoa linssi puhdistetaan huolellisesti. 

Pinnoitus tapahtuu tyhjiöhöyrystämällä, jossa materiaali kuumennetaan kaasuksi. Tämä vaatii 

tuhannen, jopa 2200 asteen lämpötilan, jotta pinnoitteesta tulee laadukas. Kuumennus voidaan 

tehdä Joule-ilmiöllä tai sähköisellä pommituksella. Joule-ilmiössä materiaali saavuttaa korkean 

lämpötilan, kun sen läpi kulkee voimakas sähkövirta. Materiaali sulaa ja höyrystyy sitten 

kammiossa linssien suuntaan. Sähköisessä pommituksessa ionipistooli lähettää elektronisen 

säteen haihdutettavan materiaalin päälle. Materiaali absorboi elektronit, jotka vapauttavat 

lämpöenergiaa. Näin materiaali lämpenee ja höyrystyy. Tällaisia kerroksia lisätään useita, ja niiden 

paksuutta kontrolloidaan tarkasti. (Essilor 2010, 39.) 

 

Heijastuksenestopinnoite luo linssille mikroskooppisella tasolla epätasaisen pinnan, johon lika 

tarttuu. Tätä vastaan linssi voidaan pinnoittaa lianestopinnoitteella, jolloin se hylkii vettä ja öljyä. 

Pinnoite torjuu öljyisen aineen molekyylejä ja vähentää niiden tarttumista luomalla linssin pinnalle 

todella heikon pintavoiman. Pinnoite tasoittaa heijastuksenestopinnan aiheuttaman 

epätasaisuuden ja tekee linssin pinnasta liukkaan, jolloin se on helposti puhdistettavissa. Pinnoite 

voidaan laittaa joko kastamalla nestemäiseen pinnoitteeseen tai lisätä tyhjiöhöyrystämällä 

heijastuksenestopinnoitteen kerrosten päälle. Linssin pinta voi lian lisäksi houkutella pölyä sen 

sähköstaattisen varauksen vuoksi. Orgaaninen materiaali on eriste eikä se johda sähköä, mutta 

heti kun linssin pinta pyyhitään, sille tulee negatiivinen varaus. Negatiivinen varaus houkuttelee 

positiivisesti varautuneita pölyhiukkasia, jolloin linssi ei koskaan ole täysin puhdas.  Linssiin 

voidaan kuitenkin lisätä antistaattinen pinnoite, joka on ylimääräinen läpinäkyvä kerros 

heijastuksenestopinnoitteen päällä. Pinnoite toimii johtimena, jolloin linssin pyyhkimisestä syntyvät 

negatiiviset varaukset poistuvat heti johtumisen ansiosta. (Essilor 2010, 37, 41) 
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Metallikehyksiä maalataan jauhemaalauksella, jossa maalijauhe ruiskutetaan metalliosan pintaan 

staattisen sähkön avulla ja maalattu osa laitetaan uuniin kovettumaan. Jauhemaali kestää hyvin 

kosteutta, kemikaaleja ja UV-valoa. Jauhemaalien etu nestemäisiin maaleihin on se, että 

jauhemaalit eivät sisällä liuottimia, jotka vapauttavat ilmakehään haihtuvia orgaanisia yhdistelmiä. 

(Powder Coating Institute 2016, viitattu 8.12.2019.) 

 

3.3 Silmälasien kierrätys 

 

Vanhat silmälasit voidaan viedä joko optikkoliikkeeseen tai lajitella polttokelpoiseen jätteeseen 

(Lounais-Suomen jätehuolto 2019, viitattu 8.12.2019). Perämeren Jätehuolto Oy:n sivuilla (2020, 

viitattu 7.4.2020) kuitenkin sanotaan, että metalli ei kuulu polttokelpoiseen jätteeseen. 

Metallikehykset tulisi siis lajitella metallinkeräykseen. 

 

Specsaversilla on vuosittain Anna hyvän näön kiertää -kampanja Lassila & Tikanojan kanssa. Siinä 

lahjoitetuista vanhoista silmälaseista valitaan Tansaniaan vietävät lasit ja loput uusiokäytetään. 

Huonokuntoisimmat silmälasit jaotellaan metalleihin ja muoveihin, ja ne päätyvät teollisuudessa 

uudelleenkäytettäväksi. Vuoden 2018 kampanjassa kerätyistä metallikehyksistä tuli teollisuuden 

raaka-ainetta Stena Recycling Oy:n kautta, ja uusi käyttökohde saattoi olla esimerkiksi metallisten 

tiskialtaiden valmistus. Muoviset kehykset ja linssit taas päätyivät Wimao Oy:lle. Siellä silmälasit 

murskataan, yhdistetään muihin kierrätysmateriaaleihin ja muovataan uusiksi tuotteiksi esimerkiksi 

kuormalavoiksi. (Lassila & Tikanoja 2018, viitattu 9.1.2020.) 

 

Silmälaseja ei kuitenkaan tarvitse aina antaa pois, vaan omiin kehyksiin on mahdollista vaihtaa 

uudet linssit. Tällöin tulee kuitenkin ottaa huomioon kehyksen kunto. (Kulta ja Optiikka Nyyssönen 

Oy 2020, viitattu 24.6.2020.) Kyseistä palvelua tarjoaa muun muassa Instrumentarium, jolla on 

käytössä 100 euron työmaksu, monet Opti+ -liikkeet, jotka hiovat linssinsä paikan päällä, sekä 

Kulta ja Optiikka Nyyssönen, joka voi myös siirtää vanhat linssit uuteen kehykseen 

(Instrumentarium 2020, viitattu 24.6.2020; Kulta ja Optiikka Nyyssönen Oy 2020, viitattu 24.6.2020; 

Optiplus 2020, viitattu 24.6.2020.)  
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4 PIILOLINSSIEN VALMISTUS JA MATERIAALIT 

 

 

Piilolinsseistä on kerrottu eri valmistusmateriaalit ja -menetelmät. Alla on myös tietoa 

piilolinssinesteistä, ja piilolinssien oikeanlaisesta hävityksestä. 

 

4.1 Piilolinssit 

 

Ennen vuotta 1936 piilolinssien materiaalina käytettiin lasia. Nykypäivänä piilolinssien 

valmistukseen käytetään muovia. Piilolinssit voidaan jakaa materiaalin perusteella pehmeisiin ja 

koviin piilolinsseihin. (Efron 2018, 4-6.) Nykyään lähes 90 % piilolinsseistä on pehmeitä 

piilolinssejä. Pehmeät piilolinssit voidaan puolestaan jakaa hydrogeelilinsseihin ja 

silikonihydrogeelilinsseihin. Hydrogeeli-materiaalilla on yleensä alhainen Dk-arvo ja 

silikonihydrogeeli-materiaalilla on korkea Dk-arvo. Kovien ja pehmeiden piilolinssien materiaalit 

kuuluvat biomateriaaleihin. (Maldonado-Codina 2018, 45, 53.) Biomateriaali voi olla 

luonnonperäinen tuote, eli se on peräisin esimerkiksi ihmisen tai eläimen luusta tai rustosta. Tai se 

voi olla synteettinen tuote, joka valmistetaan esimerkiksi metallista tai polymeereistä. 

Biomateriaalituotteita käytetään kosketuksessa esimerkiksi kudokseen tai vereen. (Valvira 2015, 

viitattu 8.12.2019.)  

 

Piilolinssin materiaalin ominaisuuksia 

 

Piilolinssien materiaalit koostuvat polymeereistä. Polymeerit koostuvat pienistä rakennuspalikoista 

monomeereistä. Monomeerit polymeroidaan käyttämällä apuna muita kemiallisia aineita. 

Polymeroimalla erilaisia yhdisteitä monomeereistä luodaan linssimateriaalille kemialliset ja 

fysikaaliset ominaisuudet esimerkiksi hapenläpäisykyky ja vesipitoisuus (Bennet & Henry 2013, 

252.) 

 

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on piilolinssin hapenläpäisykyky eli Dk-arvo. Sen yksikkönä 

käytetään yleensä Barreria. D kuvaa diffuusiokykyä eli kuinka nopeasti happi kulkee materiaalin 

lävitse. K kuvaa liukoisuutta eli kuinka paljon materiaali pystyy pitämään happea sisällään. Dk/t 

arvo ottaa huomioon myös linssin paksuuden eli arvo kuvaa hapenläpäisevyyttä jaettuna linssin 

paksuudella. Hapenläpäisykykyyn vaikuttaa vesipitoisuuden määrä. (Maldonado-Codina 2018, 51–

52.) 
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Monet piilolinssimateriaalit sekä kovat että pehmeät piilolinssit sitovat vettä. Absorboivan veden 

osuutta ilmaistaan prosentteina materiaalin kokonaispainosta. Materiaali on hydrofiilinen, jos se 

absorboi eli sitoo vettä yli 4 % painoa kohden. Hydrofobinen puolestaan absorboi vettä alle 4 %. 

(Bennet & Henry 2013, 257–258.) Vesipitoisuus eli EWC-arvo vaihtelee pehmeillä piilolinsseillä 

välillä 33–78%. Vesipitoisuuteen vaikuttaa muun muassa pH ja lämpötila. (Maldonado-Codina 

2018, 51, 55, 58.) 

 

Modulus ilmaisee piilolinssimateriaalin jäykkyyttä eli materiaalin kykyä säilyttää muotonsa. Korkea 

moduuliset materiaalit ovat jäykempiä, helpommin käsiteltäviä ja vastustavat muodonmuutosta 

enemmän kuin materiaalit, joissa on alhainen modulus. Moduluksen yksikkönä on MPA. 

Pehmeiden piilolinssien modulus vaihtelee välillä 0.35–1.4 MPA (Bennet & Henry 2013, 255.) 

 

Kostuvuus on piilolinssin pinnan ominaisuus. Se kuvailee kyynelfilmin kykyä levitä ja säilyä 

piilolinssin pinnalla. Hyvä kostuvuus luo vakaan ja tasaisen kyynelfilmin linssin pinnalle.  

(Maldonado-Codina 2018, 49–50.) 

 

Pehmeät piilolinssit 

 

Pehmeät piilolinssit ovat nimensä mukaan pehmeämpiä ja taipuisampia kuin kovat piilolinssit. Ne 

valmistetaan hydrofiilisesta muovista eli materiaali on vesihakuista, joten se vetää vettä puoleensa. 

(Maldonado-Codina 2018, 45.) Linssin vesipitoisuuden ansiosta linssi läpäisee hyvin happea ja sitä 

kulkeutui hyvin sarveiskalvolle. Linssin vesipitoisuuden kasvaessa myös linssin pinnan kostuvuus 

lisääntyy. Tämä aiheuttaa sen, että linssi altistuu enemmän lian kuten pölyn ja proteiinien 

tarttumisille. Pehmeiden piilolinssien materiaalilla on hyvä muisti eli piilolinssiä taiteltaessa 

materiaali palautuu alkuperäiseen muotoonsa vahingoittamatta linssin optiikkaa. (Bennet & Henry 

2013, 252.) 

 

Pehmeiden piilolinssien materiaalit voidaan luokitella viiteen ryhmään vesipitoisuuden ja 

ionisuuden perusteella. Ryhmä 1 materiaalin vesipitoisuus on alle 50 % ja se ei ole ioninen. Ryhmä 

2 materiaalin vesipitoisuus on yli 50 % ja ei ole ioninen. Ryhmä 3 materiaalin vesipitoisuus on alle 

50 % ja se on ioninen. Ryhmä 4 materiaalin vesipitoisuus on yli 50 % ja se on ioninen. Ryhmä 5 

on suunnattu silikonihydrogeelilinsseille, koska hydrogeelin ja silikonihydrogeelin materiaaleilla on 
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niin paljon eroavaisuuksia esimerkiksi kostuvuudessa, hapenläpäisykyvyssä ja vesipitoisuudessa. 

(Bennet & Henry 2013, 261.) 

 

Pehmeät piilolinssit jaetaan hydrogeeli- ja silikonihydrogeelilinsseihin. Yleensä hydrogeelilinssien 

materiaaleilla on alhaisempi Dk-arvo eli hapenläpäisykyky kuin silikonihydrogeelilinssien 

materiaaleilla. (Maldonado-Codina 2018, 52, 53.) Silikonihydrogeeli materiaali saa silikonista 

korkean hapenläpäisykyvyn, ja hydrogeelistä pehmeiden piiloinssien tavanomaiset ominaisuudet 

kuten mukavuuden silmässä. Suurimmalla osalla silikonihydrogeelilinsseistä on alhaisempi EWC-

arvo eli vesipitoisuus kuin hydrogeelilinsseillä, koska silikonihydrogeeli materiaalin hapenläpäisy 

on enemmän riippuvainen silikonista eikä vedestä (Bennet & Henry 2013, 252, 258). Pehmeiden 

piilolinssien vesipitoisuus vaikuttaa hapenläpäisykykyyn. Kun hydrogeelilinsseissä vesipitoisuus 

kasvaa, hapenläpäisykyky lisääntyy. Silikonihydrogeelilinsseissä vesipitoisuuden kasvaessa 

hapenläpäisykyky heikkenee. (Maldonado-Codina 2018, 52).  

 

Mitä korkeampi Dk- ja EWC-arvo on hydrogeelilinsseissä, sitä hauraampi ja alttiimpi lialle materiaali 

on. Pehmeiden piilolinssin modulus-arvo on välillä 0.35–1.4 MPA.  Monien silikonihydrogeeli-

materiaalien modulus on korkeampi kuin hydrogeelien. Silikonihydrogeeli on siis usein 

materiaaliltaan jäykempää. (Bennet & Henry 2013, 258, 255.) 

 

Pehmeiden piilolinssien materiaaleissa käytetään erilaisia monomeereja, jotka vaikuttavat 

piilolinssin fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. HEMA (hydroksietyyli-metakrylaatti) on yleisin 

monomeeri. Se voi saavuttaa 38 % vesipitoisuuden, mutta muita aineita yhdistämällä kuten NVP:tä, 

sen vesipitoisuus voi nousta materiaalissa 55-70%. Se luo materiaaliin hyvän kostuvuuden. HEMA 

on materiaalina vakaa, joten sen vesipitoisuuteen vaikuttaa suhteellisen vähän muun muassa 

lämpötilan ja pH:n muutokset. MAA (metakryylihappo) on erittäin hydrofiilinen, koska sillä on 

vapaana oleva vettä sitova karboksyyliryhmä. Sitä käytetään nostamaan materiaalin 

vesipitoisuutta. NVP (N-vinyylipyrrolidonia) ja PVA (Polyvinyylialkoholi) ovat erittäin hydrofiilisiä. Ne 

lisäävät materiaalissa EWC- ja Dk-arvoa. NVP luo piilolinssiin hyvän kostuvuuden. PVA lisää 

materiaalin kovuutta ja lujuutta. Se on vakaa ja vastustaa hyvin likaa. (Bennet & Henry 2013, 252-

253, 268.) 

 

EGDMA:n (Etyleeniglykolidimetakrylatti) tärkein tehtävä on luoda pysyvyyttä materiaalissa. 

Materiaalista tulee jäykempi, vesipitoisuus laskee ja venyvyys vähenee. MMA 

(Metyylimetakrylaatti) parantaa materiaalin lujuutta ja kovuutta. Se luo materiaalille vakautta, mutta 
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se laskee piilolinssin vesipitoisuutta ja hapenläpäisevyyttä. GMA (glyseryylimetakrylaatti) laskee 

materiaalin vesipitoisuutta ja hapenläpäisevyyttä. Sen sijaan se parantaa piilolinssin kostuvuutta. 

Pienten huokoskoon ansiosta se vähentää piilolinssin likaantumista. Silikonilla on hyvä 

hapenläpäisykyky. Sen materiaali on hydrofobinen, joten sillä on huono kostuvuus ja taipumus 

likaantua herkästi. Monet silikonihydrogeelilinssit tarvitsevat siis pintakäsittelyä tai kostutusaineen, 

että linssi saataisiin hydrofiiliseksi. Silikonia sisältävät polymeerit koostuvat pitkäketjuisista 

polymeereistä. Tämä tekee materiaalista joustavan ja lujan. (Bennet & Henry 2013, 253–254, 268, 

441.) 

 

Pehmeiden piilolinssien valmistuksessa käytetään kolmea eri menetelmää. Ne ovat spin valanta, 

muottiin valanta ja sorvaus. On tärkeää, että lopputuotteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia, koska 

ne ovat päätyvät kosketukseen herkän silmän kanssa. (Efron 2018, 61.) Kaikkien 

piilolinssimateriaalien valmistus aloitetaan piilolinssimateriaalin valmistusvaiheesta eli 

piilolinssimateriaali seokseen lisätään monomeerejä täsmällinen määrä ja poistetaan 

epäpuhtaudet. Materiaalia saatetaan myös polymeroida sauvoiksi, nappimaisiksi ja levyiksi. 

(Bennet & Henry 2013, 262.) 

 

Pehmeiden piilolinssien valmistuksessa käytettiin ensimmäisenä menetelmänä ’’spin casting’’-

menetelmää eli spin valantaa. Se on edullinen valmistusmenetelmä. (Bennet & Henry 2013, 263–

264.) Urospuolinen kupera työkalu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Sen pää määrittää 

linssin etupinnan muodon. Sitä käytetään satoja tuhansia kertoja piilolinssien valmistuksessa. 

Kovera naaraspuolinen muotti valmistuu, kun urospuolinen työkalu puristetaan sulaan 

polypropeeniin tai polyvinyylikloridiin (PVC). Muotti jäähtyy ja kovettuu muodostaen kiinteä 20n 

muotin. Kovera puoli ylöspäin olevaan naaraspuoliseen muottiin kaadetaan nestemäistä 

monomeeriainesta. Muotti pyörii tietyllä nopeudella muotin keskiakselin ympäri. (Efron 2018, 63–

64.) Hitaampi pyörimisnopeus muodostaa linssin takaosan kaarevuudesta tasaisemman ja 

nopeampi nopeus tekee linssin takaosan kaarevuudesta jyrkemmän.Piilolinssin takapinnan muoto 

eli BC määräytyy muun muassa lämpötilan, keskipakoisuusvoiman, pyörimisnopeuden ja muotissa 

olevan nesteen yhdistelmästä. (Bennet & Henry 2013, 263.) Ultraviolettivalo tai lämpösäteily 

käynnistävät polymeroitumisen. On välttämätöntä, että epäpuhtauksien määrä saadaan 

mahdollisimman alas, koska muotti on järjestelmässä avoin. Ilmanlaatua pitää tarkkailla avoimen 

systeemin takia. Jos happea pääsee systeemin ilmaan, se estää polymerointia prosessissa. Kuiva 

linssi poistetaan muotista ja muotti heitetään pois. Linssin reunaa tutkitaan 10-kertaisella 
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suurennuksella. Linssi hydratoidaan suolaliuoksessa, jolloin se saavuttaa sen lopullisen pehmeän 

muotonsa. Tämän jälkeen linssi taas tarkistetaan. Valmis pehmeä piilolinssi asetetaan 

pakkaukseen, joka sisältää suolaliuosta. Pakkaus suljetaan ja steriloidaan autoklaavissa. (Efron 

2018, 63-64.) 

 

’’Cast molding’’-menetelmä eli muottiin valanta on kustannustehokas valmistusmenetelmä, jos 

valmistetaan suuria määriä piilolinssejä. Monet kertakäyttöpiilolinssit valmistetaan tällä 

menetelmällä. (Bennet & Henry 2013, 264.) ’’Cast molding’’-menetelmää suoritetaan jatkuvassa ja 

automatisoidussa tuotantolinjassa. Naaras- ja urospuoliset työkalut valmistetaan 

ruostumattomasta teräksestä. Niitä käytetään satojen tuhansien muottien valmistukseen. 

Naaraspuolisen työkalun pään muoto määrittää linssin takapinnan muodon ja urospuolisen 

työkalun pää linssin etupinnan muodon. (Efron 2018, 63, 65.) Työkaluja on lukuisia erilaisia, koska 

valmistuksessa tulee ottaa huomioon muun muassa linssin voimakkuus, halkaisija ja kaarevuus 

(Bennet & Henry 2013, 264). Ensimmäisessä vaiheessa uros- ja naaraspuoliset muotit 

valmistetaan puristamalla päämuotit sulaan polypropeeniin, jonka jälkeen aine jäähtyy ja kovettuu. 

Nestemäisessä muodossa olevat monomeerit kaadetaan koveraan naaraspuoliseen muottiin. 

Urospuolinen kupera muotti kiinnitetään naaraspuoliseen muottiin, jolloin linssin reunat 

muodostuvat, ja ylimääräinen polymeeri puristuu pois muotin sivuilta. Kun polymeeri on tiivistynyt 

muottiin, se kovetetaan joko ultraviolettivalolla tai lämpösäteilyllä tai molemmilla. Linssi poistetaan 

muotista ja se siirtyy suolaliuokseen hydraukseen. Linssin valmistuttua muotit puretaan ja heitetään 

pois. Linssit tarkistetaan manuaalisesti tai kuva-analyysillä automatisoidusta videopohjaisesta 

tietokoneohjelmasta. Linssien pakkaukset suljetaan, autoklavioidaan ja pakataan laatikoihin. (Efron 

2018, 63, 65) 

 

’’Lathe cutting’’-menetelmä eli sorvihionta on työläs ja kallis menetelmä. Se on hyvä menetelmä, 

jos tiettyä piilolinssiä valmistetaan vain vähän. (Bennet & Henry 2013, 263.) Sorviin asetettaessa 

piilolinssimateriaali on kuivaa ja kovaa polymeeriä. Sen muoto on sauvamainen tai nappimainen. 

Sauvamaista ainesta täytyy pilkkoa pienemmiksi paloiksi. Ensiksi polymeeriaines kiinnitetään 

takapinnan sorvin kouraan. Sorvi alkaa pyörimään keskiakselin ympäri. Timanttikärkinen työkalu 

hioo linssin takapinnan muodon. Toinen timanttikärkinen työkalu hioo linssin sivuilla linssille oikean 

halkaisijan koon. Seuraavaksi linssin takapinta kiinnitetään etupinnan sorviin apuna käyttäen 

alhaisen sulamispisteen vahaan. Sorvi alkaa pyörimään, ja timanttikärkinen työkalu hioo etupinnan 

vaadittuun paksuuteen ja tasoittaa pinnan. Linssi poistetaan sorvista, ja reunat kiillotetaan sileiden 
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reunojen saamiseksi. Nykyaikaiset sorvit pystyvät hiomaan linssin niin, että linssin pinnat ja reunat 

jäävät sileiksi, joten kiillotusvaihetta ei tarvita. (Efron 2018, 61–62.) Kuivat ja hauraat linssit 

hydratoidaan suolaliuoksessa, jossa ne imevät vettä itseensä niin paljon kuin niiden muoto sallii, 

joten ne muuttuvat lopulliseen kokoonsa. Piilolinssi muuttuu pehmeäksi ja joustavaksi. Uuttaminen 

poistaa epäpuhtaudet ja polymeroimattomat kemikaalit ja materiaalit. Linssit siirtyvät autoklaaviin 

steriloitaviksi, jotta mikro-orgasmit kuolevat. Siellä lämpötila on noin 120 astetta ja ne ovat siellä 

vähintään 20 minuuttia. (Bennet & Henry 2013, 263.) Kun tarkistus on suoritettu, piilolinssilinssi 

asetetaan pieneen lasipurkkiin, jossa on suolaliuosta. Sen jälkeen suljettu lasipurkki 

autoklavioidaan. (Efron 2018, 62.) 

 

Kovat piilolinssit 

 

Kovien piilolinssien materiaalin valmistukseen käytetään polymetyylimetakrylaattia (PMMA). 

PMMA valmistetaan polymeroimalla metyylimetakrylaatti vapaiden radikaalien kanssa. PMMA 

materiaalin ominaisuuksia ovat hyvä kestävyys ja hyvä pinnan kostuvuus. Linssi on ohuempi ja 

kevyempi kuin aikaisemmin käytetyt lasista valmistetut piilolinssit. Tämä lisää piilolinssin 

mukavuutta silmissä. Myös näöntarkkuus on parempi kuin aikaisemmin käytetyissä skleraalisissa 

piilolinsseissä. (Efron 2018, 115.) PMMA-linssin Dk-arvo on 0.1 Barreria. Linssi ei siis läpäise 

happea juuri ollenkaan. (Phillips & Speedwell 2019, 22.) 

 

Kovien piilolinssien hapenläpäisykykyä voidaan parantaa lisäämällä PMMA-materiaaliin 

esimerkiksi silikonia tai fluoria. Silikoni-akrylaatti valmistetaan PMMA-muovista ja silikonikumista. 

Dk-arvo vaihtelee väilillä 10–58 Barreria riippuen siitä, mitä monomeerejä silikoni-akrylaatti 

sisältää. Silikoni-akrylaatin hapenläpäisykyky on siis huomattavasti parempi kuin PMMA-

materiaalin. Silikoni-akrylaatti materiaalina on pehmeämpää ja joustavampaa kuin PMMA-

materiaali. Tämä lisää kovan piilolinssin mukavuutta silmässä. TRIS (Trimetyyli-siloksi-meta-

akryylioksi-propyyliisilaani) on eniten käytetty monomeeri silikoni-akrylaatti-piilolinsseissä. 

Piilolinssin pinnan kostuvuus parantuu, kun lisätään metakryylihappoa TRIS-monomeeriä 

sisältävään silikoni-akrylaatti-piilolinssiin. Fluorisilikoni-akrylaatti koostuu fluori-metakrylaatista, 

metyyli-metakrylaatista ja TRIS-monomeerista. Nämä kolme komponenttia yhdessä parantavat 

piilolinssin hapenläpäisykykyä ja kostuvuutta. Fluorisilikoni-akrylaatin Dk-arvo 26–151 Barreria eli 

materiaalilla on suuri hapenläpäisykyky. (Efron 2018, 115–117, 120.) 
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Kovia piilolinssejä valmistetaan sorvaamalla. Jäykkien piilolinssien valmistus ’’lathe cutting’’-

menetelmällä on lähes samanlainen kuin pehmeiden piilolinssien valmistus. Erona on se, että kovia 

piilolinssejä ei tarvitse lopulta hydratoida eikä steriloida, vaan kovalle piilolinssille riittää hionta 

lopulliseen muotoon ja kiillotus. (Efron 2018, 62, 123.) 

 

4.2 Piilolinssinesteet 

 

Kaksi yleisintä piilolinssien puhdistukseen käytettyä nestettä on vetyperoksidipohjainen 

piilolinssineste ja monikäyttöinen piilolinssineste eli MPS. Vetyperoksidi hajotessa muuttuu vedeksi 

ja hapeksi, joten se on hypoallerginen ja ympäristöystävällinen valmiste. Vetyperoksidiin yleensä 

lisätään fosforia tai fosforaattia, sillä nämä aineet auttavat, ettei vetyperoksidi hajoaisi muiksi 

aineiksi. (Morgan 2018, 106–107.) Vetyperoksidiliuoksen vetyperoksidipitoisuus on yleensä 3 %. 

Se on tehokas, turvallinen ja säilöntäaineeton piilolinssineste. Se siis sopii hyvin herkille silmille. 

Kuitenkin uudemman sukupolven monikäyttöiset piilolinssinesteet kuten Opti-free puremoist ja 

Biotrue ovat saavuttaneet suuremman tehokkuuden sieniä, bakteereja ja akantamebaa vastaan. 

(Bennet & Henry 2013, 289, 291.) 

 

Monikäyttöistä piilolinssinestettä käyttää noin 90 % piilolinssien käyttäjistä (Morgan 2018, 107). 

MPS koostuu desinfiointiliuoksesta ja säilöntäaineista. Liuokseen voidaan lisätä myös 

puhdistusaineita, jotka ovat joko pinta-aktiivisia tai entsymaattisia. Säilöntäaineiden tehtävänä on 

joko tappaa mikro-organismit tai estää niiden kasvua. (Bennet & Henry 2013, 157, 287.) 

 

Suurin osa monikäyttöisistä piilolinssinesteistä sisältää polyheksanidia 

(polyheksametyleenibiguanidia, PHMB). Sillä on suuri molekyylimassa ja tämän ansiosta 

säilöntäaine ei pääse läpäisemään pehmeää linssiä, mikä puolestaan vähentää 

yliherkkyysreaktioita silmissä. (Morgan 2018, 107–108.) Polykvaternium-1 on kationinen eli 

positiivisesti varautunut. Sillä on suuri molekyylimassa. Tämä säilöntäaine aiheuttaa vähän 

allergisia reaktioita. Myös PAPB (polyaminopropyyli biguanidi) aiheuttaa vain vähän yliherkkyyttä 

silmille. Jotkut säilöntäaineet kuten tiomersaali ja klooriheksidiini aiheuttavat yliherkkyyttä osalle 

piilolinssien käyttäjistä. Nykyään pehmeiden piilolinssien säilöntäaineet pyritään tekemään 

suurempi massaisista molekyyleistä, jotta ne eivät läpäise linssiä niin helposti. BAK 

(Bentsalkoniumkloridi) ja bentsyylialkoholi ovat pienimolekyylisiä aineita, joten ne soveltuvat vain 

kovien piilolinssien puhdistusnesteisiin. Jos BAK säilöntäainetta käytetään pehmeiden piilolinssien 
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nesteenä, tällöin pehmeän piilolinssin polymeerit sitoutuisivat ja tiivistäisivät tämän säilöntäaineen, 

jonka vuoksi se saattaisivat muodostua toksiseksi aineeksi silmälle. EDTA 

(Etyleenidiamiinitetraasetaatti) ei ole varsinaisesti säilöntäaine, mutta kun sitä yhdistää muihin 

säilöntäaineisiin kuten BAK:n ja klooriheksidiinin kanssa, sen tehokkuus bakteereja vastaan 

kasvaa. (Bennet & Henry 2013, 158–159, 287–288.) 

 

4.3 Kierrätys ja ekologisuus 

 

Lounais-Suomen jätehuollon mukaan piilolinssit kuuluvat polttokelpoiseen jätteeseen. 

”Polttokelpoinen jäte hyödynnetään energiana jätevoimalassa, jossa siitä saadaan sähköä ja 

lämpöä,” (Lounais-Suomen jätehuolto 2019, viitattu 7.12.2019). Piilolinssinesteet voi kaataa 

viemäriin. (Loimu-Hämeen Jätehuolto Oy 2019, viitattu 7.12.2019.) Koska vetyperoksidi hajoaa 

vedeksi ja hapeksi, voidaan sitä pitää ekologisempana vaihtoehtona kuin monikäyttöistä 

piilolinssinestettä. 

 

Suomen ainoa piilolinssinesteiden valmistaja Piiloset pyrkii ympäristöystävälliseen 

tuotantoprosessiin. Esimerkiksi tuotannossa hylätyt piilolinssinesteiden muovipullot päätyvät 

toiseen yritykseen vaateripustimien raaka-aineiksi. Tuotantoprosessissa kertyy ainoastaan 

energiajätettä. (Piiloset 2020, viitattu 26.8.2020.) 

 

Vaikka piilolinssien pakkauksia ei opinnäytetyössä ole käsitelty, on niistäkin mahdollista valita 

ekologisempi vaihtoehto. Specsaversin myymät easyvision® Magic -linssit tulevat alle yhden 

millimetrin ohuessa pakkauksessa (Specsavers 2020, viitattu 24.6.2020). Meniconin mukaan 

Magicin pakkauksen paksuus on 12,5 prosenttia tavallisten piilolinssipakkausten paksuudesta ja 

40 prosenttia tilavuudesta (Optician 2013, viitattu 24.6.2020). Näin pakkauksen valmistamiseen 

kuluu vähemmän materiaalia ja vuoden pakkauksista (720 pakkausta) jäävä jäte on vain 20 

prosenttia tavallisien pakkausten jätteistä. Lisäksi pakkaukset ovat valmistettu kierrätetystä 

materiaalista. (Menicon 2020, viitattu 24.6.2020.) 

 

Arizonan yliopistossa vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan yhdysvaltalaisista 45 miljoonaa 

ihmistä käyttää piilolinssejä. Noin 15–20 % heistä heittää piilolinssit käytön jälkeen WC-pönttöön 

tai kylpyhuoneen viemäriin, joista ne kulkeutuvat ensin jätevedenpuhdistamolle ja sen jälkeen 

pilkkoutuneet mikromuovit päätyvät joko vesistöihin tai pelloille. Vesistöissä mikromuovit 
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aiheuttavat ongelmia kaloille. Piilolinsseistä aiheutuvat mikromuovin palaset saattavat kulkeutua 

kaloja syövän ihmisen elimistöön. Piilolinssijätettä joutuu siis joka vuosi noin 1.8–3.36 miljardia 

kappaletta eli yli 20 000 kilogrammaa viemäristöön Yhdysvalloissa. (Caspermeyer 2018, viitattu 

8.12.2019.) 

 

Vuonna 2016 Terracycle ja Bausch + Comb ovat kehitelleet Yhdysvaltoihin One by One -

kierrätysohjelman, joka on ympäristölle parempi vaihtoehto piilolinssien kierrätykseen. 

Kierrätyspaikkoja on yli 4000 kappaletta, joihin kuluttaja voi jättää käytetyt piilolinssit ja niiden 

pakkaukset. Piilolinssijäte lähetetään kierrätyspaikoilta takaisin Terracyclelle, jossa esimerkiksi 

muovijäte sulatetaan ja niistä tehdään uusia kierrätystuotteita. (Hutcherson 2019, viitattu 

28.8.2020.) Järjestö on kerännyt lähes 16 miljoonaa piilolinssiä ja pakkausta, joka vastaa noin 

43000 kilogrammaa jätettä (Bausch+Lomb 2019, viitattu 28.8.2020). Yksi viimeaikaisin kohde on 

ollut opaskoirasäätiö, joka kouluttaa sokeille ja näkövammaisille tarkoitettuja koiria. 

Kierrätystuotteet tukivat muun muassa koulutusmateriaalien, penkkien ja pöytien valmistusta. 

Johnson & Johnson on käynnistänyt vastaavanlaisia piilolinssien kierrätysohjelmia Isossa-

Britanniassa ja Cooper Vision Ruotsissa. (Hutcherson 2019, viitattu 28.8.20.) 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT/TOTEUTTAMINEN 

 

 

Tutkimuksen tavoite on vastata valittuihin tutkimuskysymyksiin: onko ekologisuus arvona tärkeä 

asiakkaille, vaikuttaako ekologisuus asiakkaan ostopäätökseen, ja onko ekologisille tuotteille ja 

vaihtoehdoille optisella alalla enemmän kysyntää kuin tämänhetkinen tarjonta. Tavoitteena on 

myös herättää pohdintaa ekologisuudesta laajemmin kaupallisella alalla. 

 

Tarkoituksena on opinnäytetyön myötä edistää ekologista kestävyyttä optisella alalla. Tutkimus 

auttaa optikoita ja optisia myyjiä opastamaan asiakkaita näönhuollon ekologisissa vaihtoehdoissa 

ja markkinoimaan niitä paremmin. Se voi myös innoittaa kehittämään yhä ekologisempia 

vaihtoehtoja. Tutkimusta voivat hyödyntää optiset myyjät, optikkoliikkeet, kehysvalmistajat ja 

mahdollisesti myös linssien valmistajat. 

 

Tutkimuksen taustalla on oletus, että ekologiset arvot ovat nykypäivänä entistä tärkeämpiä arvoja 

kuluttajien keskuudessa ja tulevaisuudessa korostuu entisestään. Tutkimuksessa hypoteesi on, 

että tuotteiden ekologisuus ja alkuperä ovat tärkeämpiä arvoja nuorten keskuudessa verrattuna 

muihin ikäluokkiin, ja että tämänhetkinen ekologinen tarjonta ei vastaa täysin niiden kysyntää. 

Nämä ovat työhypoteeseja. Työhypoteesit ovat odotuksia tutkimuksen tuloksista, ja ne voivat olla 

viitteellisiä. (Hirsjärvi 1997, 156.) 

 

5.1 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä kyselynä. Määrällisessä tutkimuksessa 

keskeistä on hypoteesit, käsitteiden määrittely, aineistonkeruun suunnittelu, tutkimusjoukon valinta, 

muuttujien muodostaminen ja päätelmien teko (Hirsjärvi 1997, 136). Tutkimuksessa tietoa 

tarkastellaan numeerisesti, ja muuttujien välisiä suhteita ja eroja kuvaillaan.  Tarkoituksena oli 

kuvailla ekologisuuden merkitystä ostopäätöksessä muuttujien avulla. Muuttujat ovat mitattavia 

asioita, esimerkiksi ikä, sukupuoli tai mielipide, joille on annettu numeroarvo. (Vilkka 2007, viitattu 

8.1.2020.) 

 

Tutkimusjoukko 

 



 

33 
 

Kyselyn levittämien tapahtui Oivan kautta Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja 

henkilökunnalle sekä sosiaalisen median kautta. Tutkimusotanta on satunnaisesti valittu, sillä 

kyselyä ei ole osoitettu tietyille havaintoyksiköille. Lumipallo-otanta on myös mahdollinen 

sosiaalisen median kautta, kun kyselyyn jo vastanneet jakavat kyselyä eteenpäin, ja tutkimuksesta 

kiinnostuneet voivat itse vastata kyselyyn, mikäli kokevat soveltuvansa tutkimukseen osallistujaksi 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 45.) Määrälliselle tutkimukselle tyypillistä on suuri 

vastaajien määrä (Vilkka 2007, viitattu 8.1.2020). Tavoitteena oli saada mahdollisimman suuri 

otoskoko, jotta tulokset olisivat valtakunnallisesti yleistettävissä. Siksi kyselytutkimus oli paras 

vaihtoehto. 

 

Aineiston keruu 

 

Aineiston keruu tapahtui Webropol 3.0-kyselytyökalulla tehdyllä standardoidulla kyselylomakkeella 

(liite 1). Standardoidussa kyselyssä kaikilta vastaajilta kysytään aineisto samalla tavalla. Lomake 

koostuu lähinnä monivalintakysymyksistä, joissa vastaaja valitsee valmiista vaihtoehdoista, sillä 

niiden käsittely ja vertailu on helpompaa.  (Hirsjärvi 1997, 188, 194, 196.) Webropol-työkalu 

valikoitui, koska sen kautta onnistuu selkeän kyselyn luominen, sen levittäminen ja aineiston 

analyysi. 

 

Aineiston analyysi 

 

Aineistosta analysoitiin Webropolin Professional statistics-työkalulla muuttujien välisiä 

yhteneväisyyksiä, eroavaisuuksia ja korrelaatioita. Määrällisen aineiston analysoinnissa aineisto 

muutetaan numeeriseen muotoon, siitä muodostetaan muuttujia, ja koodataan muuttujaluokituksen 

mukaisesti (Hirsjärvi 2007, 217). Tulokset esitetään graafisesti taulukoina, jotka selitetään 

sanallisesti. Tuloksien esittelyssä on käytetty ristiintaulukointia. “Ristiintaulukoinnilla tutkitaan 

muuttujien jakautumista ja niiden välisiä riippuvuuksia. Riippuvuus- tai 

riippumattomuustarkastelussa tutkitaan, onko tarkastelun kohteena olevan selitettävän muuttujan 

jakauma erilainen selittävän muuttujan eri luokissa.” (KvantiMOTV 2004, viitattu 24.6.2020.) 

Tutkimustuloksista selvitettiin, pitävätkö hypoteesit paikkansa. 

 

5.2 Validiteetti ja eettisyys 
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Koska tutkimus toteutetaan verkkokyselynä, ei voida tietää, kuinka vakavasti vastaajat suhtautuvat 

kyselyyn vastaamiseen. Myös verkkokyselyssä kadon määrä on suuri. Kysely esitestattiin 

muutamalla optometristiopiskelijalla ja ulkopuolisilla tuttavilla, jotka käyttävät silmälaseja. Tekstin 

selkeydellä ja kyselyn esitestauksella yritetään minimoida kysymysten väärinymmärtäminen. 

Tutkimuskyselystä pyrittiin rakentamaan sellainen, että mittaustulokset voidaan toistaa. 

Toistettavuutta osaltaan lisää suuri vastaajamäärä, johon tutkimuksessa pyrittiin. Tutkimustuloksia 

oli arvioimassa kolme tutkijaa, mikä lisää vielä luotettavuutta. 

 

Tutkimuksessa noudatettiin hyvää tutkimuskäytäntöä. Tutkimukseen vastaaminen oli 

vapaaehtoista. Tutkittavan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioitettiin. Tutkittaville taattiin 

anonymiteettisuoja, eikä vastauksista pysty päättelemään vastaajan henkilöllisyyttä. Tutkimuksen 

saatekirjeessä selvennettiin vastaajille, miten tutkimus etenee ja mihin tutkimustuloksia käytetään. 

 

Ekologisuuden merkityksen tutkiminen optisten palveluiden käyttäjien keskuudessa on perusteltua, 

jotta saadaan parannettua palveluita, tarjontaa ja markkinointia. Palveluiden käyttäjiä voidaan 

tutkia melko vapaasti, koska kyseessä ei ole vastaajille sensitiivinen tutkimusaihe. 

Tutkimustulokset analysoitiin rehellisesti ja tarkasti, mutta kuitenkin niin, että vastaajien 

anonymiteetti säilyi. Kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimusprosessi ja suunnitelma sen 

toteutuksesta on kuvailtu, jotta lukija tietää tarkalleen, miten tutkimus on edennyt, ja miksi juuri 

tiettyjen menetelmien käyttö on perusteltua. Tulosten esittämisen lisäksi on kerrottu, miten 

tutkimustulokset ovat analysoitu. Plagiointia vältettiin viittaamalla alkuperäisteksteihin. 

  



 

35 
 

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

Kysely toteutettiin 27.1.2020 ja 23.3.2020 välisenä aikana, eli vastausaikaa oli noin kaksi 

kuukautta. Vastauksia kertyi yhteensä 2016. Taustakysymyksinä selvitettiin ikä, sukupuoli, 

koulutusaste, lääni, asuiko maalla vai kaupungissa, käyttikö silmälaseja ja käyttikö piilolinssejä.  

 

Vastaajista 16,5 prosenttia oli 20-vuotiaita tai nuorempia, yli puolet (60,1 %) 21–30-vuotiaita, 12,6 

prosenttia 31–40-vuotiaita, ja loput yli 41-vuotiaita. Vastaajista enemmistö oli naisia (94,2 %), 

miehiä oli 5,5 prosenttia ja muunsukupuolisia 0,3 prosenttia. Koulutusastetta kysyttäessä 2,7 

prosenttia vastasi peruskoulun, 47,6 prosenttia vastasi toisen asteen ja 48,4 prosenttia vastasi 

korkeakoulun. Kysymykseen vastanneista 2011:sta 92 prosenttia kertoi käyttävänsä silmälaseja ja 

64,5 prosenttia 2013 vastaajasta kertoi käyttävänsä piilolinssejä. 

 

6.1 Ostokäyttäytyminen 

 

Asiakkaiden ostokäyttäytymistä optikkoliikkeissä tutkittiin kartoittamalla ostopäätökseen vaikuttavia 

tekijöitä ja ostotottumuksia. Vastaajat saivat halutessaan kertoa tekstikentässä omin sanoin, mikä 

muu asia vaikuttaa ostopäätökseen annettujen vaihtoehtojen lisäksi. Vastauksia verrattiin 

taustatekijöihin. Ostokäyttäytymistä tutkimme sen takia, että voisimme arvioida ekologisuuden 

merkitystä siinä. 

 

Asiakkaat ostavat silmälaseja aina tarpeen mukaan riippumatta taustatekijöistä. Hyvä laatu ja 

ulkonäkö olivat tärkeitä kaikille taustatekijöille. Yli puolet kaikenikäisistä vastaajista koki silmälasien 

hyvän laadun vaikuttavan paljon ostopäätökseen, vastaava luku 51–60-vuotiailla oli jopa 83,6 %. 

Avoimissa vastauksissa esille nousi kehyksen soveltuvuus omalle refraktiolle ja elämäntilanteelle, 

kehyksen hyvä istuvuus ja käytännöllisyys. Kaksi vastaajaa suosi erityisesti yksityisiä liikkeitä. 

Lisäksi silmälasien materiaali vaikutti paljon huolimatta vastaajaryhmästä, mutta erityisesti 

korkeammin koulutetuilla. 

 

Taulukosta 1 on huomattavissa, että suurin osa vastanneista ostaa yhdet lasit. Kaksien tai 

useampien silmälasien suosio kasvaa kuitenkin iän myötä. Eniten kaksien lasien ostajia löytyy yli 

50-vuotiaista, joista jopa 30,2 prosenttia ostaa kahdet lasit yhdellä ostokerralla. Sama ikäryhmä 

ostaa myös eniten useammat kuin kahdet lasit. 
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TAULUKKO 1 Eri ikäisten, yhdellä ostokerralla ostettujen silmälasien määrä prosentteina 

(N=1957) 

MINKÄ IKÄINEN 

OLET? 

YHDET (%) KAHDET (%) USEAMMAT (%) YHTEENSÄ % (N) 

20 TAI ALLE  86,4 % 13,3 % 0,3 % 100 % (317) 

21–30  79,9 % 19,8 % 0,3 % 100 % (1180) 

31–40  73,6 % 25,6 % 0,8 % 100 % (250) 

41–50  72,4 % 26,8 % 0,8 % 100 % (123) 

51–60 65,6 % 31,1 % 3,3 % 100 % (61) 

61–70  65 % 30 % 5 % 100 % (20)  

YLI 70  83,3 % 16,7 % 0 % 100 % (6) 

 

Taulukon 2 mukaan yleisimmin silmälasit uusitaan 2–3 vuoden välein. Naisten ja miesten välillä 

vastauksista löytyy jonkin verran hajontaa. Miehistä viidesosa vastaajista ostaa harvemmin kuin 5 

vuoden välein lasit, mutta toisaalta myös he ostavat naisia enemmän laseja vuosittain. Naisista 

enemmistö eli noin puolet ostaa silmälasinsa 2–3 vuoden välein, miehillä luvut ovat taas 

jakautuneet eri aikavälien välille tasaisemmin. 

 

TAULUKKO 2 Uusien silmälasien ostotiheyden sukupuolijakauma prosentteina (N=1956) 

SUKUPUOLESI JOKA VUOSI 

TAI USEAMMIN 

(%) 

2–3 

VUODEN 

VÄLEIN (%) 

4–5 

VUODEN 

VÄLEIN (%) 

HARVEMMIN 

(%) 

YHTEENSÄ % 

(N) 

MIES 9,6 % 37,5 % 31,7 % 21,2 % 100 % (104) 

NAINEN  6,0 % 50 % 27,9 % 16,2 % 100 % (1847) 

MUU 0 % 40 % 40 % 20 % 100 % (5) 

 

Koulutusasteista toisen asteen ja korkeakoulun käyneistä jopa puolet ostaa silmälasit 2-3 vuoden 

välein (taulukko 3). Peruskoulun tai muun koulun käyneillä jakauma hajoaa laajemmin myös 

tiheämmille ja harvemmille ostotiheyksille. Kaikkien koulutusasteiden vastaajista keskimäärin vain 

8,1 prosenttia ostaa silmälasit vuosittain tai useammin. 
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TAULUKKO 3 Uusien silmälasien ostotiheyden jakautuminen koulutusasteittain prosentteina 

(N=1957) 

KOULUTUSASTEESI  JOKA VUOSI 

TAI 

USEAMMIN 

(%) 

2–3 

VUODEN 

VÄLEIN (%) 

4–5 

VUODEN 

VÄLEIN 

(%) 

HARVEMMIN 

(%) 

YHTEENSÄ % 

(N) 

PERUSKOULU/ 

KANSAKOULU 

7,8 % 35,3 % 35,3 % 21,6 % 100 % (51) 

TOINEN ASTE 

(AMMATILLINEN 

KOULU TAI LUKIO) 

5,1 % 49,0 % 28,1 % 17,8 % 100 % (928) 

KORKEAKOULU 

(YLIOPISTO TAI 

AMMATTIKORKEA-

KOULU) 

6,9 % 50,2 % 27,9 % 15,0 % 100 % (954) 

JOKU MUU 12,5 % 41,7 % 25 % 20,8 % 100 % (24) 

 

Silmälasimuoti vaikutti suurimmalla osalla kaikilla taustatekijöistä vain vähän ostopäätökseen 

(taulukko 4). Eroa löytyi kuitenkin koulutusasteista, joissa peruskoulun käyneistä 60 prosenttia 

vastasi, ettei muoti vaikuta ollenkaan ostopäätökseen. Kukaan peruskoulun käyneistä ei koe 

muodin vaikuttavan paljon ostopäätökseen. Muodin vaikutus kasvaa myös koulutusasteen 

kasvaessa. Hyvin vastaavat tulokset saatiin myös merkin vaikutuksesta ostopäätökseen. 
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TAULUKKO 4 Muodin vaikutus ostopäätökseen koulutusasteittain prosentteina (N=1944) 

KOULUTUSAS-

TEESI 

EI 

VAIKUTA 

OLLEN-

KAAN (%) 

VAIKUT-

TAA 

VÄHÄN 

(%) 

VAIKUTTAA 

JONKIN 

VERRAN 

(%) 

VAIKUT-

TAA 

PALJON 

(%) 

EI 

TIEDÄ 

(%) 

YHTEENSÄ 

% (N) 

PERUSKOULU / 

KANSAKOULU 

60 % 24 % 14 % 0 % 2 % 100 % (50) 

TOINEN ASTE 48,1 % 25,7 % 20,2 % 4,5 % 1,5 % 100 % 

(919) 

KORKEAKOULU 33,3 % 29,8 % 28,8 % 7,6 % 5 % 100 % 

(951) 

JOKU MUU 41,7 % 37,5 % 16,7 % 4,2 % 0 % 100 % (24) 

 

Taulukosta 5 voi nähdä, että hinta oli merkittävä tekijä ostopäätöksessä taustatekijöistä 

riippumatta. Miesten ja naisten välillä kuitenkin oli eroa. Miehillä hinta ei vaikuttanut ostopäätökseen 

niin paljon kuin naisilla. 12,5 prosentilla miehistä hinta ei vaikuttanut ollenkaan ostopäätökseen. 

41,9 prosentilla naisista hinta vaikuttaa paljon, kun taas vastaava luku miehillä on 32,7 prosenttia. 

 

TAULUKKO 5 Sukupuolijakauma hinnan vaikutuksesta ostopäätökseen prosentteina (N=1939) 

SUKU-

PUOLESI  

EI VAIKUTA 

OLLEN-

KAAN (%) 

VAIKUTTAA 

VÄHÄN (%) 

VAIKUTTAA 

JONKIN 

VERRAN 

(%) 

VAIKUTTAA 

PALJON (%) 

EI 

TIEDÄ 

(%) 

YHTEENSÄ % 

(N) 

MIES 12,5 % 18,3 % 35,6 % 32,7 % 1,0 % 100 % (104) 

NAINEN  5,0 % 14,4 % 38,3 % 41,9 % 0,4 % 100 % (1930) 

MUU 0 20 40 40 0 100 % (5) 

 

Piilolinssityypeistä eniten käytetään kertakäyttö- ja kuukausilinssejä (taulukko 6). 

Kertakäyttölinssien käyttäjistä 23,1 %, eli noin neljäsosa käyttää piilolinssejä päivittäin. 

Kuukausilinssien käyttäjillä vastaava luku on 72,3 %. Kertakäyttöisten linssien runsas käyttö tuottaa 

enemmän muovijätettä kuin kuukausilinssin käyttö. 
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TAULUKKO  6 Piilolinssityyppi verrattuna niiden käyttötiheyteen prosentteina (N=1094) 

MITÄ PIILOLINSSEJÄ 

KÄYTÄT? 

PÄIVITTÄIN 

(%) 

PARI 

KERTAA 

VIIKOSSA 

(%)  

PARI KERTAA 

KUUKAUDES-

SA (%) 

HARVEM-

MIN (%)  

YHTEENSÄ 

% (N) 

KERTAKÄYTTÖISET 

LINSSIT 

23,1 % 62,8 % 88,2 % 86,5 % 100 % (574) 

VIIKKOLINSSIT 2,6 % 1,4 % 0,5 % 2,5 % 100 % (22) 

KUUKAUSILINSSIT 72,3 % 53,1 % 17,1 % 19,5 % 100 % (541) 

YÖTÄPÄIVÄÄ 

PIDETTÄVÄT LINSSIT 

25,5 % 9,0 % 1,9 % 6,5 % 100 % (167) 

KOVAT PIILOLINSSIT 0,2 % 0 % 0 % 0,5 %  100 % (2) 

EI TIEDÄ, MITÄ 

LINSSEJÄ KÄYTTÄÄ  

0,4 % 0 % 0 % 0,5 % 100 % (3) 

 

6.2 Ekologisuuden vaikutus ostopäätökseen 

 

Ekologisuuden merkitystä optikkoliikkeiden tuotteissa kartoitettiin kysymällä suoraan, vaikuttaako 

tuotteen alkuperä ja sen ekologisuus optikkoliikkeistä ostettaviin tuotteisiin. Lisäksi selvitettiin, 

oltaisiinko ekologisemmasta tuotteesta valmiita maksamaan enemmän kuin ”normaalista” 

tuotteesta. Näitä vastauksia verrattiin taas taustatekijöihin. 

 

Suurin osa vastaajista koki, ettei tuotteen alkuperä ja ekologisuus vaikuta siihen, millaisia tuotteita 

optikkoliikkeestä ostetaan (taulukko 7). Miehistä löytyi “kyllä” ja “ei” -vastauksia enemmän kuin 

naisista, kun taas naiset puolestaan ovat muita sukupuolia enemmän vastanneet ”ei osaa sanoa”. 

 

TAULUKKO 7 Tuotteen alkuperän ja ekologisuuden vaikutus ostopäätökseen sukupuolittain 

prosentteina (N=2010) 

SUKUPUOLESI? KYLLÄ (%) EI (%) EI OSAA SANOA 

(%) 

YHTEENSÄ % (N) 

MIES 14,4 % 70,3 % 15,3 % 100 % (111) 

NAINEN 10,6 % 59,9 % 29,5 % 100 % (1893) 

MUU 33,3 % 50 % 16,7 % 100 % (6) 

 

Tuotteen alkuperä ja ekologisuus vaikuttaa ostopäätökseen sitä enemmän, mitä vanhempi 

vastaaja on (taulukko 8). Yli puolet kaikissa ikäryhmissä, lukuun ottamatta 61–70-vuotiaita, ovat 
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vastanneet, ettei ekologisuus vaikuta siihen millaisia tuotteita optikkoliikkeestä ostetaan. Moni 

vastaajista, keskimäärin 30,8 prosenttia, ei myöskään osaa sanoa vaikuttaako alkuperä ja 

ekologisuus vai ei.  

 

TAULUKKO 8 Tuotteen alkuperän ja ekologisuuden vaikutus ostopäätökseen ikäryhmittäin 

prosentteina (N=2011) 

MINKÄ IKÄINEN 

OLET? 

KYLLÄ (%) EI (%) EI OSAA SANOA 

(%) 

YHTEENSÄ % (N) 

20 TAI ALLE 9,3 % 60,4 % 30,3 % 100 % (333) 

21–30  10,0 % 60,5 % 29,5 % 100 % (1209) 

31–40 12,2 % 62,6 % 25,2 % 100 % (254) 

41–50 13,4 % 65,4 % 21,3 % 100 % (127) 

51–60 21,3 % 52,5 % 26,2 % 100 % (61) 

61–70 30 % 30 % 40 % 100 % (20) 

YLI 70 0 % 57,1 % 42,9 % 100 % (7) 

 

Taulukossa 9 on esitetty sukupuolien välisiä eroja siinä, ovatko he valmiita maksamaan 

ekologisemmista tuotteita enemmän. Noin neljäsosa sukupuolijakaumasta olisi valmiita 

maksamaan ekologisemmasta tuotteesta optikkoliikkeessä enemmän. Miehistä yli puolet ei ole 

valmiita maksamaan enemmän, kun taas naisilla vastaava luku on noin 40 prosenttia. Naisilla 

puolestaan ei ole niin selkeää kuvaa valmiudesta maksaa, sillä jopa 33,8 prosenttia naisvastaajista 

ei osaa sanoa vastausta. 

 

TAULUKKO 9 Eri sukupuolten valmius maksaa ekologisemmasta tuotteesta prosentteina 

(N=2010) 

SUKUPUOLESI? KYLLÄ (%) EI (%) EI OSAA SANOA 

(%) 

YHTEENSÄ % (N) 

MIES 21,6 % 55,9 % 22,5 % 100 % (111) 

NAINEN 27,4 % 38,8 % 33,8 % 100 % (1893) 

MUU 33,3 % 50 % 16,7 % 100 % (6) 

 

Alle 30-vuotiaat ovat enemmän valmiita maksamaan ekologisemmasta tuotteesta kuin yli 30-

vuotiaat (taulukko 10). Eniten ”Ei”-vastauksia antoivat yli 40-vuotiaat, mutta alle 61-vuotiaat, joissa 

”Ei” -vastauksia on keskimäärin yli 50 prosenttia. Hyvin moni on kuitenkin vastannut, että ei osaa 

sanoa – jokaisessa ikäryhmässä yli neljäosa vastaajista. 
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TAULUKKO 10 Eri ikäisten valmius maksaa ekologisemmasta tuotteesta prosentteina (N=2011) 

MINKÄ IKÄINEN 

OLET? 

KYLLÄ (%) EI (%) EI OSAA SANOA (%) YHTEENSÄ % (N) 

20 TAI ALLE  28,6 % 36,8 % 34,6 % 100 % (332) 

21–30 29,6 % 36,8 % 33,6 % 100 % (1210) 

31–40  20,2 % 46,3 % 33,6 % 100 % (253) 

41–50  16,4 % 57,0 % 26,6 % 100 % (128) 

51–60 21,3 % 52,5 % 26,2 % 100 % (61) 

61–70  30 % 45 % 25 % 100 % (20) 

YLI 70 14,3 % 28,6 % 57,1 % 100 % (7) 

 

Korkeammin koulutetut ovat enemmän valmiita maksamaan ekologisemmasta tuotteesta 

optikkoliikkeessä (taulukko 11). Peruskoulun käyneistä noin 70 prosenttia on vastannut, ettei ole 

valmis maksamaan tuotteesta enemmän sen ekologisuuden vuoksi. Myös alemmin koulutetuille 

halpa hinta vaikutti enemmän ostopäätökseen. 

 

TAULUKKO 11 Eri koulutusasteiden valmius maksaa ekologisemmasta tuotteesta prosentteina 

(N=2011) 

KOULUTUSASTEESI KYLLÄ (%) EI (%) EI OSAA SANOA 

(%) 

YHTEENSÄ % 

(N) 

PERUSKOULU/ 

KANSAKOULU 

13,0 % 68,5 % 18,5 % 100 % (54) 

TOINEN ASTE 

(AMMATILLINEN KOULU 

TAI LUKIO) 

23,6 % 43,5 % 32,9 %  100 % (957) 

KORKEAKOULU 

(YLIOPISTO TAI 

AMMATTIKORKEAKOULU) 

31,7 % 33,8 % 34,5 % 100 % (973) 

JOKU MUU 14,8 % 66,7 % 18,5 % 100 % (27) 

 

29,1 prosenttia kaupungissa asuvista on valmiita maksamaan ekologisemmasta tuotteesta 

optikkoliikkeessä enemmän (taulukko 12). Vastaava luku maaseudulla asuvilla on 19,8 prosenttia. 

Noin kolmasosa vastaajista asuinseudusta riippumatta ei kuitenkaan osaa vastata, olisiko valmis 

maksamaan ekologisemmasta tuotteesta vai ei. 
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TAULUKKO 12 Eri asuinseutujen valmius maksaa ekologisemmasta tuotteesta prosentteina 

(N=2010) 

ASUTKO 

MAASEUDULLA VAI 

KAUPUNGISSA? 

KYLLÄ (%) EI (%) EI OSAA SANOA 

(%) 

YHTEENSÄ % 

(N) 

MAASEUDULLA  19,8 % 45,7 % 34,5 % 100 % (429) 

KAUPUNGISSA  29,1 % 38,2 % 32,7 % 100 % (1555) 

EI TIEDÄ  26,9 % 38,5 % 34,6 % 100 % (26) 

 

 

6.3 Ekologisuuden tärkeys 

 

Suurin osa vastaajista ei tiennyt, mitkä ovat ekologisempia silmälasien valmistusmateriaaleja. 

Korkeakoulutetut miehet vastasivat useimmin tietävänsä, mutta prosentuaalisesti erot ryhmien 

välillä olivat hyvin pieniä. Samoin tietoisuus eri piilolinssinesteiden ympäristövaikutuksista oli 

vähäistä, eikä eri piilolinssinesteiden käyttäjien välillä ollut eroa. 

 

Vanhemmat vastaajat kierrättivät silmälasejaan useammin, kuten on havainnollistettu taulukossa 

13, kuin nuoremmat vastaajat. 51-vuotiaista ja vanhemmista keskimäärin 24,3 prosenttia vastasivat 

kierrättävänsä silmälasinsa, kun taas 50-vuotiaista ja nuoremmista keskimäärin 10,8 prosenttia 

kertoi kierrättävänsä vanhat silmälasinsa. Kaikista vastaajista kuitenkin vain 10,5 prosenttia vastasi 

kierrättävänsä silmälasinsa johdonmukaisesti. 

 

Kierrätetyistä silmälaseista 5 prosenttia päätyy polttokelpoiseen jätteeseen, 6,5 prosenttia 

lajitellaan materiaalin mukaan ja 81,8 prosenttia viedään optikkoliikkeeseen. Muita kierrätystapoja 

oli eri keräyksiin vieminen, lahjoittaminen eteenpäin, esimerkiksi Punaisen Ristin konttiin, teatteriin 

asusteeksi tai omille sukulaisille, ja uusiokäyttö käsitöissä. 
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TAULUKKO 13 Eri ikäisten silmälasien kierrätys prosentteina (N=1957) 

MINKÄ IKÄINEN OLET?  KYLLÄ (%) EI (%) JOSKUS (%) YHTEENSÄ % 

(N) 

20 TAI ALLE 9,4 % 84,4 % 6,3 % 100 % (320) 

21–30 9,4 % 80 % 10,6 % 100 % (1180) 

31–40  12,5 % 75,5 % 12,2 % 100 % (249) 

41–50  12,1 % 73,4 % 14,5 % 100 % (124) 

51–60 23,7 % 55,9 % 20,3 % 100 % (59) 

61–70 15,8 % 63,2 % 21,1 % 100 % (19) 

YLI 70 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100 % (6) 

 

Kuviossa 1 on jaoteltu, miten vastaajat ovat hävittäneet piilolinssejään. Suurin osa (1001) oli 

vastannut piilolinssinsä päätyvän roskakoriin ja sitä kautta polttokelpoiseen jätteeseen. 178 

piilolinssien käyttäjistä vastasi hävittävänsä piilolinssinsä viemäriin. Kysymyksessä sai vastata 

useamman vaihtoehdon. Lisäksi kolme vastaajaa kertoi lajittelevansa piilolinssinsä 

muovinkeräykseen. 

 

KUVIO 1 Piilolinssien hävitys (N=1779) 

Kysyttäessä vastaajien kiinnostusta silmälasiensa ekologisuudesta liukukytkimen asteikolla 

yhdestä viiteen, vastausten keskiarvo oli 2,9 (kuvio 2). Vain 25,1 prosenttia vastaajista oli 

92%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jätteiden sekaan roskakoriin

Viemäriin (esim. wc-pönttöön)
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kiinnostunut silmälasiensa ekologisuudesta jonkin verran tai todella paljon, kun taas 75 prosenttia 

suhtautui neutraalisti silmälasiensa ekologisuuteen tai ei ollut kiinnostunut siitä. Asteikolla yhdestä 

kymmeneen piilolinssien käyttäjien vastausten keskiarvo oli 4,8. 

 

KUVIO 2 Kiinnostuneisuus omien silmälasien ekologisuudesta liukukytkinasteikolla 1-5 

prosentteina (N=1521) 

 

Kuviossa 3 on esitetty eri ikäluokkien välisiä eroja kiinnostuksesta silmälasiensa ekologisuutta 

kohtaan. Yli 51-vuotiaiden keskiarvo oli korkein (3,3), mutta erot ikäryhmien välillä olivat hyvin 

pienet. Alle 30-vuotiaiden ja 41–50-vuotiaiden keskiarvot jäivät alle kolmen. Miesten ja naisten 

välillä ei ollut juurikaan eroa siinä, olivatko he kiinnostuneet silmälasiensa ekologisuudesta. Naisten 

keskiarvo oli 2,9 ja miesten 2,7. 
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KUVIO 3 Eri ikäisten kiinnostuneisuus silmälasien ekologisuudesta liukukytkinasteikolla 1-5 

prosentteina (N=1521) 

 

6.4 Tarjonnan vastaavuus kysyntään 

 

Yleisesti kaikki vastaajaryhmät toivoivat lisää tarjontaa ekologisista tuotteista. Erityisesti naiset ja 

nuoret haluaisivat enemmän tarjontaa ekologisista vaihtoehdoista. Suurimmalle osalle ei ole 

esitelty ekologisia tuotteita, ja vastaajista lähes puolet olivat melko tyytymättömiä saamaansa 

tietoon ekologisista vaihtoehdoista. 

 

Taulukosta 14 on nähtävissä, miten suurin osa (62,1 %) naisista halusi lisää tarjontaa ekologisista 

tuotteista ja vain 5,6 % ei halunnut. Miehistä hieman yli kolmasosa (37,8 %) vastasi haluavansa 

lisää tarjontaa ja saman verran kertoi, ettei osannut sanoa. Vähemmistöön jäivät vastaajat, jotka 

eivät pitäneet tärkeänä tarjonnan lisäämistä.
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TAULUKKO 14 Sukupuolijakauma ekologisten tuotteiden tarjonnan vastaavuudesta kysyntään 

prosentteina (N=2012) 

SUKUPUOLESI? KYLLÄ (%) EI (%) EI OSAA SANOA 

(%) 

YHTEENSÄ % (N) 

MIES 37,8 % 24,3 % 37,8 % 100 % (111) 

NAINEN 62,1 % 5,6 % 32,3 % 100 % (1895) 

MUU 66,7 % 16,7 % 16,7 % 100 % (6) 

 

40-vuotiaista ja nuoremmista yli puolet vastasivat, että ekologisia tuotteita pitäisi olla enemmän 

(taulukko 15). Yli 41-vuotiaista vain keskimäärin puolet (50,2 %) halusi lisää tarjontaa. Moni oli 

kuitenkin vastannut, ettei tiedä pitäisikö ekologisista tuotteista olla lisää tarjontaa. Ikäryhmien 

keskiarvo on 36,7 prosenttia. 

 

TAULUKKO 15 Ikäjakauma ekologisten tuotteiden tarjonnan vastaavuudesta kysyntään 

prosentteina (N=2013) 

 

Taulukko 16 kuvastaa vastaajien mielipidettä siitä, pitäisikö ekologisempia tuotteita olla enemmän 

optikkoliikkeessä, heidän koulutusasteensa suhteen. Mitä korkeammalle vastaaja on 

kouluttautunut, sitä tärkeämpi hänelle oli ekologisten tuotteiden laajempi tarjonta. Peruskoulun 

ylimmäksi koulutusasteeksi ilmoittaneista vain 37 prosenttia halusi lisää ekologisten tuotteiden 

tarjontaa, kun taas toisen asteen ja korkeakoulun vastanneista yli puolet (56,2 % ja 66,9 %) 

halusivat lisää tarjontaa. 

 

  

MINKÄ IKÄINEN 

OLET? 

KYLLÄ (%) EI (%) EI OSAA SANOA 

(%) 

YHTEENSÄ % (N) 

20 TAI ALLE 62,2 % 6,9 % 30,9 % 100 % (333) 

21–30 64,6 % 6,0 % 29,3 % 100 % (1210) 

31–40 53,2 % 6,7 % 40,2 % 100 % (254) 

41–50 42,2 % 11,7 % 46,1 % 100 % (128) 

51–60 45,9 % 6,6 % 47,5 % 100 % (61) 

61–70 70 % 10 % 20 % 100 % (20) 

YLI 70 42,9 % 14,3 % 42,9 % 100 % (7) 
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TAULUKKO 16 Ekologisten tuotteiden tarjonnan vastaavuudesta kysyntään koulutusasteittain 

prosentteina (N=2013) 

KOULUTUSASTEESI? KYLLÄ (%) EI (%) EI OSAA SANOA 

(%) 

YHTEENSÄ % 

(N) 

PERUSKOULU/ 

KANSAKOULU  

37,0 % 16,7 % 46,3 % 100 % (54) 

TOINEN ASTE 

(AMMATILLINEN 

KOULU TAI LUKIO)  

56,2 % 8,0 % 35,8 % 100 % (958) 

KORKEAKOULU 

(YLIOPISTO TAI 

AMMATTIKORKEAKO

ULU) 

66,9 % 4,8 % 28,2 % 100 % (974) 

JOKU MUU 48,2 % 7,4 % 44,4 % 100 % (27) 

 

Huolimatta asuinseudusta, yli puolet vastaajista halusivat lisää tarjontaa ekologisemmista tuotteista 

(taulukko 17). Kaupungissa asuvat halusivat enemmän tarjontaa kuin maaseudulla asuvat. Ero 

ryhmien välillä on 10 prosenttiyksikköä. Noin kolmasosa vastaajista ei kuitenkaan osannut sanoa, 

pitäisikö tarjontaa olla enemmän.  

 

TAULUKKO 17 Ekologisten tuotteiden tarjonnan vastaavuus kysyntään eri asuinseuduilla 

prosentteina (N=2012) 

ASUTKO 

MAASEUDULLA VAI 

KAUPUNGISSA? 

KYLLÄ (%) EI (%) EI OSAA 

SANOA (%) 

YHTEENSÄ % 

(N) 

MAASEUDULLA  52,9 % 9,3 % 37,8 % 100 % (429) 

KAUPUNGISSA  62,9 % 5,8 % 31,3 % 100 % (1557) 

EI TIEDÄ  57,7 % 19,2 % 23,1 % 100 % (26) 

 

Suurin osa (82,9 %) vastaajista ei valitse optikkoliikettä ekologisten vaihtoehtojen perusteella 

(taulukko 18). Enemmistö (87 %) niistä, jotka valitsevat optikkoliikkeen sen ekologisten 

vaihtoehtojen perusteella, haluaisi lisää tarjontaa ekologisista tuotteista. Myös keskimäärin 68,1 

prosenttia niistä, jotka eivät valitse optikkoliikettä ekologisuuden perusteella, haluaisivat enemmän 

tarjontaa kuin mitä on tällä hetkellä. Moni on vastannut, ettei osaa sanoa valitseeko optikkoliikkeen 

ekologisten vaihtoehtojen mukaan. Silti näistäkin vastaajista 79,6 prosenttia haluaisi lisää tarjontaa 
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ekologisista tuotteista. Huomattava osa (35,7 %) heistä, jotka eivät valitse optikkoliikettä sen 

ekologisen tarjonnan perusteella ei myöskään osaa sanoa pitäisikö ekologisista tuotteista olla 

enemmän tarjontaa optikkoliikkeissä. 

 

TAULUKKO 18 Valitaanko optikkoliike sen ekologisen tarjonnan perusteella suhteessa 

prosentuaaliseen tyytyväisyyteen optikkoliikkeen ekologiseen tarjontaan (N=2009) 

VALITSETKO OPTIKKOLIIKKEEN 

SEN EKOLOGISTEN 

VAIHTOEHTOJEN PERUSTEELLA? 

KYLLÄ (%) EI (%) EI OSAA 

SANOA (%) 

YHTEENSÄ 

% (N) 

KYLLÄ 87 7,3 5,8 100 % (69) 

EI  56,5 7,7 35,7 100 % (1666) 

EI OSAA SANOA  79,6 0,4 20,1 100 % (274) 

 

Kuviosta 4 on nähtävissä, miten suurin osa vastaajista oli enemmän tyytymättömiä kuin tyytyväisiä 

saamaansa tietoon tuotteen ekologisuudesta optikkoliikkeessä. Liukukytkimen asteikolla yhdestä 

viiteen vastausten keskiarvo oli 2,5 ja suurin osa (46 %) vastaajista oli jokseenkin tyytymättömiä 

saamaansa tietoon tuotteen ekologisuudesta. Jokseenkin tyytyväisiä ja täysin tyytyväisiä oli vain 

14 prosenttia. Miesten tyytyväisyyden keskiarvo oli 3.1 ja naisten 2.5. 

 

KUVIO 4 Tyytyväisyys saatuun tietoon tuotteen ekologisuudesta liukukytkinasteikolla 1-5 

prosentteina (N=983) 
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Suurimmalle osalle (91 %) vastaajista ei ole esitelty tai kerrottu ekologisista vaihtoehdoista 

optikkoliikkeessä (kuvio 5). Vain 6,3 prosentille kerrottiin asiasta. Vastaajille, joille kerrottiin 

ekologisista vaihtoehdoista, olivat tyytyväisempiä saamaansa tietoon kuin ne vastaajat, jotka eivät 

saaneet ollenkaan tietoa tuotteen ekologisuudesta.  

 

KUVIO 5 Opastus ekologisiin tuotteisiin ja vaihtoehtoihin optikkoliikkeissä suhteessa 

tyytyväisyyteen opastuksesta liukukytkinasteikolla 1-5 prosentteina (N=983) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

7.1 Ostokäyttäytyminen ja ekologisuus ostopäätöksessä 

 

Taulukossa 1 (sivu 37) on esitelty eri ikäisten yhdellä ostokerralla ostettujen silmälasien määrää. 

Suurin osa ostaa yhdet silmälasit yhdellä ostokerralla. Kaksien tai useampien lasien ostaminen 

yleistyy kuitenkin iän myötä. Syynä tähän voisi olla iän tuomat haasteet näkemisessä. Varsinkin yli 

40-vuotiaat alkavat vähitellen tarvitsemaan lähilisää, jolloin joudutaan turvautumaan monitehoihin 

tai erillisiin kauko- ja lähilaseihin. Lähilisän kasvaessa tarvitsee päätetyöskentelyä tekevät erilliset 

silmälasit päätteelle, joita ovat syväterävät silmälasit tai tietylle etäisyydelle määritetyt lähilasit. 

Silmälaseja uusitaan pääasiassa kahden ja kolmen vuoden välein. 

 

Nykyisin muodissa etenkin nuoret suosivat merkkivaatteita, ja merkkivaatteiden muodikkuus näkyy 

myös katukuvassa. Taulukossa 4 on kuvattu muodin vaikutusta koulutusasteittain. Silmälasimuodin 

seuraaminen ja kehyksen merkki vaikuttivat kuitenkin kaikilla taustatekijöillä hyvin vähän 

ostopäätökseen. Korkeammin koulutetuilla muodin seuraaminen ja merkki vaikuttivat kuitenkin 

enemmän ostopäätökseen kuin peruskoulun käyneillä. 

 

Suurin osa vastaajista koki, ettei tuotteen alkuperä ja ekologisuus vaikuta siihen, millaisia tuotteita 

optikkoliikkeestä ostetaan. Tuotteen alkuperä ja ekologisuus vaikuttaa kuitenkin optikkoliikkeestä 

ostettavaan tuotteeseen sitä enemmän, mitä vanhempi vastaaja on. Ikäryhmittäin vastaajista 

keskimäärin 30,8 prosenttia ei osannut sanoa vastausta. Tämä johtunee siitä, että tietämys 

ylipäätään ekologisemmista vaihtoehdoista optikkoliikkeissä oli vastaajilla hyvin niukkaa.  

 

Halpa hinta oli merkittävä tekijä ostopäätöksessä taustatekijöistä riippumatta. Miehillä hinta 

kuitenkin vaikutti ostopäätökseen vähemmän kuin naisilla. Miehistä 12,5 prosenttia oli vastannut, 

ettei hinta vaikuta ollenkaan ostopäätökseen, kun taas naisilla vastaava luku oli 5,0 prosenttia. 

Miehillä tuotteen alkuperä ja ekologisuus vaikutti naisia enemmän siihen, mitä tuotteita 

optikkoliikkeistä ostetaan. Miehistä 14,4 prosenttia vastasi alkuperän ja ekologisuuden vaikuttavan 

optikkoliikkeistä ostettaviin tuotteisiin, kun taas naisista vastaavasti vastasi 10,6 prosenttia. 

 

Taulukossa 9 kuvataan valmiutta maksaa ekologisemmasta tuotteesta optikkoliikkeessä 

sukupuolittain. Kyseisessä taulukossa kuitenkin ilmenee, että sukupuolijakauma on kääntynyt 
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päinvastoin. Se missä miehillä halpa hinta vaikutti ostopäätökseen vähemmän kuin naisilla ja 

tuotteen alkuperä ja ekologisuus enemmän kuin naisilla, miehet eivät kuitenkaan ole naisia 

enemmän valmiita maksamaan ekologisemmasta tuotteesta. Miehistä yli puolet eivät ole valmiita 

maksamaan enemmän ekologisemmasta tuotteesta optikkoliikkeessä. Naisilla vastaava arvo on 

38,8 prosenttia. Huomionarvoista kuitenkin on se, että sukupuolesta riippumatta yli viidesosa 

vastaajista on valmiita maksamaan ekologisemmasta tuotteesta enemmän optikkoliikkeessä. 

 

Kun valmiutta maksaa ekologisemmasta tuotteesta optikkoliikkeessä taulukossa 10 verrattiin 

vastaajan ikään, huomattiin, että alle 30-vuotiaat ovat valmiimpia maksamaan siitä vanhempia 

enemmän. Yli 40 vuotiaista keskimäärin yli puolet on sitä mieltä, etteivät halua maksaa 

ekologisemmasta tuotteesta enemmän optikkoliikkeessä. Näissäkin vastauksissa taustatekijöistä 

riippumatta moni on vastannut, ettei osaa sanoa maksaisiko ekologisemmasta tuotteesta 

enemmän. Syynä saattaa olla vastaajien epätietoisuus ekologisista tuotteista. Monet eivät ole 

tietoisia esimerkiksi onko ekologinen tuote yhtä kestävä tai laadukas kuin vastaava vähemmän 

ekologinen tuote. 

 

Mitä korkeammin koulutettu vastaaja oli, sitä enemmän hän oli valmis maksamaan 

ekologisemmista tuotteista optikkoliikkeissä. Myös halpa hinta vaikutti enemmän alemmin 

koulutetuilla henkilöillä. Syy saattaa johtua tuloeroista, sillä yleensä korkeammin koulutettujen tulot 

ovat suuremmat kuin peruskoulun käyneillä. Korkeammin koulutetuilla saattaa olla myös enemmän 

tietoa siitä, miksi ekologisuus on tärkeää. Kaupungissa ja maaseudulla asuvien vastauksissa 

koskien ekologisuuden vaikutusta ostopäätöksessä ei ollut suuria eroavaisuuksia. Huomattiin 

kuitenkin, että kaupungissa asuvat ovat valmiita maksamaan ekologisista tuotteista enemmän kuin 

maaseudulla asuvat. 

 

7.2 Ekologisuuden tärkeys 

 

Taulukossa 6 on kuvattu piilolinssityyppejä niiden käyttötiheyteen. Piilolinssityypeistä eniten 

käytetään kertakäyttö- ja kuukausilinssejä. Piilolinssityyppi usein valitaan niiden käyttötiheyden 

mukaan. Mikäli asiakas käyttää piilolinssejä yli puolet viikosta, tulee asiakkaalle edullisemmaksi 

käyttää kuukausilinssejä. Kuukausilinssien käyttö vähentää myös piilolinssien käytöstä aiheutuvaa 

muovijätettä. Tutkimuksessa 23,1 % kertakäyttöisen linssien ja 72,3 % kuukausilinssien käyttäjistä 

on vastannut käyttävänsä piilolinssejä päivittäin. Kuviossa 1 on kuvattu miten vastaajat hävittävät 

piilolinssinsä. 1179 vastaajasta 16 prosenttia on vastannut hävittävänsä käytetyt piilolinssit 
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viemäriin. Viemäriin päätyvien piilolinssien prosentuaalinen arvo tässä tutkimuksessa vastaa 

sivulla 31 viitattuun Arizonan yliopiston vuoden 2018 tutkimuksen arvoon. Tutkimuksessa todettiin, 

että Yhdysvalloissa noin 15–20 % käytetyistä piilolinsseistä päätyy viemäriin. Piilolinssejä päätyy 

siis mikromuoviksi luontoon huomattavan paljon myös Suomessa.  

 

Suurin osa vastaajista ei kierrätä silmälasejansa iästä riippumatta. Kuitenkin mitä vanhempi 

vastaaja oli, sitä enemmän vastauksissa kerrottiin kierrätettävän silmälaseja. Nuoret vastaajat 

saattavat omistaa vain yhdet tai muutamat silmälasit ja he saattavat haluta mieluummin pitää 

vanhoja silmälaseja säästössä, jos nykyiset silmälasit menevät rikki. Vanhemmiten silmälaseja 

kerääntyy enemmän, joten silmälasien kierrättäminen tulee ajankohtaisemmaksi asiaksi. Suurin 

osa vie silmälasinsa optikkoliikkeisiin kierrätettäväksi. On myös mahdollista, että vastaajat eivät ole 

tietoisia, miten silmälaseja kuuluu kierrättää eli he saattavat tietämättään kierrättää silmälasejansa 

oikein eli laittamalla ne polttokelpoiseen jätteeseen lukuun ottamatta metallikehyksiä, joita ei kuulu 

laittaa sinne. 

 

Kiinnostus silmälasien ja piilolinssien ekologisuudesta jäi hyvin neutraaliksi. Taustatekijöiden välillä 

ei ollut suuria eroja vastauksissa. Silmälasien ekologisuus kiinnosti naisia hieman enemmän kuin 

miehiä ja yli 51-vuotiaat olivat hieman kiinnostuneempia kuin sitä nuoremmat. Ekologisuus on 

melko uusi aihe optisella alalla, joten ehkä tämän takia asiakaskunta ole ehtinyt edes ajatella asiaa 

ja muodostaa mielipidettä ekologisuutta kohtaan optikkopalveluissa. 

 

Silmälaseja valittaessa ostopäätökseen vaikutti paljon silmälasien materiaali kaikenikäisillä. Myös 

mitä korkeammin koulutettu henkilö oli, sitä enemmän silmälasien materiaali vaikutti 

ostopäätökseen. Kyselyn vastauksista ei kuitenkaan ilmene, tarkoittaako vastaaja silmälaisen 

materiaalilla ekologista materiaalia vai ‘’normaalia’’ materiaalia eli muovia tai metallia. 

 

7.3 Tarjonnan vastaavuus kysyntään 

 

Vaikka yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ekologisista tuotteista pitäisi olla enemmän 

tarjontaa, kolmasosa vastaajista ei osannut sanoa pitäisikö näin olla. Syy tälle voi olla se, että 

tietoisuus ekologisemmista silmälasien valmistusmateriaaleista ja piilolinssinesteiden 

ympäristövaikutuksista oli vähäistä. 
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Tällä hetkellä suurin osa asiakkaista ei valitse optikkoliikettä sen perusteella, myykö se 

ekologisempia tuotteita. Ja vaikka valitsisi, he haluaisivat silti lisää ekologisempia tuotteita. 

Asiakkaat, jotka painottivat ekologisten tuotteiden tarjonnan kasvattamista, olivat vähintään toisen 

asteen koulutuksen käyneitä, nuorempia naisia, jotka asuivat kaupungissa. 

 

Asiakkaat haluaisivat myös lisää tietoa tuotteista ja niiden ekologisuudesta. Suurimmalle osalle 

vastaajista ei ole kerrottu optikkoliikkeestä ostettavien tuotteiden ekologisuudesta. 6,3 prosenttia 

vastaajista koki, että heille oli kerrottu tuotteiden ekologisuudesta, ja he olivat pääasiassa 

jokseenkin tyytyväisiä saamaansa tietoon. Suurin osa kyselyyn vastanneista ei ollut tyytyväinen 

saamaansa tietoon. Vain alle kuudesosa oli tyytyväinen saamaansa tietoon ja heistä suurempi osa 

oli miehiä. Naiset olisivat halunneet, että heille olisi kerrottu enemmän ekologisuudesta.   
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8 POHDINTA 

 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksemme tavoite oli kartoittaa ekologisuuden merkitystä optikkopalveluiden 

asiakkaiden keskuudessa. Tutkimuksessa selvitimme, pitivätkö ennalta ehdotetut hypoteesimme 

paikkansa. Verkkokyselyn vastaukset analysoimme kvalitatiivisin menetelmin ja vertailimme 

taustatekijöiden suhteita toisiinsa. 

 

Hypoteesimme oli, että tuotteiden alkuperä ja ekologisuus ovat tärkeämpiä nuorten keskuudessa 

verrattuna muihin ikäluokkiin. Lisäksi arvelimme, että tämänhetkinen ekologisempien tuotteiden 

tarjonta ei täysin vastaa niiden kysyntää. Oletuksemme tarjonnan puutteellisuudesta vahvistui 

tutkimuksen myötä, sillä jopa 60,8 prosenttia 2013:sta vastasi, että ekologisemmista tuotteista 

pitäisi olla enemmän tarjontaa. Tutkimuksessa huomasimme, että vanhemmille ikäluokille oli 

tärkeämpää tuotteiden alkuperä ja silmälasien kierrättäminen. Nuoremmat ikäluokat taas ovat 

valmiita maksamaan ekologisista vaihtoehdoista enemmän. Lisäksi useampi nuori kaipaa 

ekologisempia tuotteita enemmän kuin vanhemman ikäluokan jäsen. 

 

Koko tutkimuksen ajan vastaajien anonymiteetti säilyi, koska vastaaminen tapahtui yleisen 

verkkolinkin kautta. Vastaajien yksilöinti ei myöskään ole mahdollista vastausten perusteella 

analysointivaiheessa. Tavoitteemme oli saada mahdollisimman suuri vastaajamäärä, jotta tutkimus 

ja sen myötä saadut tulokset ovat toistettavissa. Näin tulokset olisivat luotettavia. Kysymykseen 

vastanneista 2013:sta 94,2 prosenttia oli naisia ja miehiä vain 5,5 prosenttia. Miehiltä saatujen 

vastausten vähyyden takia heidän vastauksiansa ei voida yleistää. Samoin yli 60-vuotiaita vastaajia 

oli vain 27 ja muunsukupuolisia vastaajia oli vain 6, eikä heidänkään vastauksiansa voida siksi 

yleistää. Toisenlainen levitystapa olisi voinut mahdollistaa monimuotoisemman vastaajakunnan. 

Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että vastaavanlainen kysely tuottaisi samanlaisia vastauksia, 

mikäli se tehtäisiin uudelleen. Varsinkin naisien osalta tulokset ovat yleistettävissä Suomen 

alueella.  

 

Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, eikä kaikkiin kysymyksiin ollut pakko vastata. 

Tarkoituksena oli saavuttaa mahdollisimman suuri vastaajajoukko, ja kysymyksien 

vapaaehtoisuudella pyrittiin vähentämään kyselylomakkeen täytön keskenjättämisen riskiä. 

Vastauksissa on tästä syystä kysymyskohtaisia eroja vastaajamäärissä, joka voi osaltaan lisätä 

vastausten virhemarginaalia. 
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Tutkimuksen vastauksien analysoinnissa oli haasteita. Tuotimme kyselyn Webropol 3.0 työkalulla, 

ja osa kysymyksistämme oli liukukytkinkysymyksiä, joissa vastaaja sai valita vastauksensa 

asteikolla yhdestä viiteen. Kiinnostusta silmälasien ja piilolinssien ekologisuuteen oli tarkoitus tutkia 

asteikolla yhdestä viiteen, mutta epähuomiossa kysymykseen piilolinsseistä oli päätynyt liukukytkin 

yhdestä kymmeneen. Suurimman osan vastauksista saimme analysoitua käyttäen Webropolin 

Professional statistics-työkalua. Webropol ei kuitenkaan siirrä liukukytkinkysymyksien arvoja 

Professional statistics-työkalun havaintomatriisiin, eli käytännössä emme päässeet vertailemaan 

liukukytkinkysymysten tuloksia taustatekijöihin tarkasti. Webropol 3.0 antaa kuitenkin verrata 

raportoinnissa vastausten keskiarvoja, joten käytimme vastausten vertailussa niitä. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että myös suomalaiset heittävät paljon piilolinssijätettä viemäreihin. 

Tutkimuksen vastauksien perusteella on hyvin vaikea arvioida, kuinka paljon piilolinsseistä 

aiheutuvaa mikromuovia päätyy viemäreistä vesistöihin. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli 

nuoria naisia, joten kyselytutkimuksen ikärakenne ei vastaa suomalaista ikärakennetta. Myös 

kyselyyn vastanneista lähes kaikilla oli silmälasit, joten tämä rajaa suuren joukon suomalaisista 

pois. Emme siis voi olettaa, että suomalaisista silmälasien käyttäjistä 54 prosenttia käyttäisi 

piilolinssejä.  Emme pysty tämän takia vertailemaan viemäriin heitetyn jätteen määrää sivulla 31 

viitattuun Arizonan yliopiston 2018 vuoden tutkimukseen. Asiaa voisi tutkia tarkemmin esimerkiksi 

tiedustelemalla optikkoliikkeistä, kuinka moni heidän asiakkaansa käyttää piilolinssejä, ja miten he 

hävittävät ne. 

 

Kun mietitään tuotteen ekologisuutta, täytyy ottaa huomioon useita muuttujia, kuten materiaali, 

kuljetus, valmistuksesta aiheutunut hukka ja jäte sekä uudelleenkäytettävyys. Moni näistä asioita 

on yrityssalaisuuksia, joihin emme ole opinnäytetyössä voineet ottaa kantaa. Muuttujat eivät 

myöskään ole yksiselitteisiä. Esimerkiksi bambua pidetään useissa maissa ekologisena 

materiaalina. Tätä se onkin niissä maissa, joissa bambu on saatavilla läheltä. Valmistus muualla 

maailmalla ja kuljetus Suomeen eivät kuitenkaan enää tee bambusta ekologista vaihtoehtoa 

suomalaiselle.  

 

Opinnäytetyön myötä olemme saaneet tutustua ekologisempiin vaihtoehtoihin. Voimme jatkossa 

tehdä omia valintojamme tiedon perusteella ja opastaa asiakkaita ekologisemmissa vaihtoehdoissa 

kysyttäessä. Teoriapohja on kattava tietopaketti silmälasien ja piilolinssien materiaaleista, 

valmistuksesta ja ekologisuudesta, sekä niiden kierrätystavoista ja -mahdollisuuksista. 
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Teoriapohjan tiedosta hyötyy erityisesti optikkoliikkeiden työntekijät, jotka haluavat oppia 

opastamaan asiakasta ekologisissa ratkaisuissa. Tutkimuksemme ekologisten tuotteiden 

kysyntäkartoitus antaa hyödyllistä tietoa optikkoliikkeessä myytävien tuotteiden valmistajille ja 

tuotekehittelijöille. Tulokset kertovat, että optisella alalla olisi markkinarakoa ekologisemmille 

tuotteille, sillä niille olisi kysyntää. Tätä voivat hyödyntää myös olemassa olevat ekologisten 

tuotteiden valmistajat markkinoinnissaan. Valmistajat voisivat esimerkiksi optikkoliikkeissä 

näytteillä oleviin kehyksiin lisätä tarran ”environmentally friendly” tai valmistaa asiakkaille jaettavia 

tietolehtisiä, joissa heidän tuotteistaan ja niiden valmistuksesta kerrotaan enemmän. 

 

Opinnäytetyötä tehdessä olemme pohtineet seuraavia jatkokehitysideoita. Tässä opinnäytetyössä 

on käsitelty ekologisuutta hyvin laajalti optisella alalla. Työstämme on helppo jatkaa ja syventyä 

yhteen aihepiiriin, kuten tuotantoon tai kuljetusprosessiin. Myös ekologisten tuotteiden mainonnan 

tutkiminen voisi tuottaa mielenkiintoisia tuloksia. Ekologisuutta voisi tuoda myös enemmän esille 

optikkoliikkeissä, ja yksi ideoistamme onkin oppaiden teko. Oppaassa voisi käsitellä esimerkiksi 

piilolinssien hävitystä, silmälasien hävitystä ja ekologisia vaihtoehtoja kehyksistä. Oppaan voisi 

tehdä asiakkaalle annettavana paperisena ohjelappuna tai optikkoliikkeen verkkosivuille. 

 

Koska vastaajamme eivät olleet juurikaan ajatelleet ekologisuutta asioidessaan optikkoliikkeessä, 

voisi vastaavanlaisen tutkimuksen tehdä myöhemmin, kunhan asiakkaat saavat lisää tietoa 

ekologisemmista vaihtoehdoista. Tutkimuksemme tuloksista ei myöskään saanut selville 

tarkemmin syitä sille, miksi tiettyjä asioita pidetään ostopäätöksessä merkittävänä. 

Jatkotutkimuksena voisi siis tutkia myös laadullisesti sitä, miksi tietyt asiat vaikuttavat 

ostopäätöksiin ja tietyt asiat eivät, esimerkiksi eri ikäryhmissä ja sukupuolten välillä. 
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