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suojalasit omilla  
voimakkuuksilla

RISKIEN ARVIOINTI JA VASTUUT
Työturvallisuuslain mukaan työnantaja kartoittaa työ
paikalla esiintyvät vaaratilanteet, arvioiden mahdolliset 
tapaturma ja sairastumisriskit. 

 Työpaikan riskien kartoituksen pohjalta määritellään 
käyttäjäryhmät ja käyttötilanteet. Samalla valitaan tarvit
tavat suojaimet sekä niiden suojausluokat. Suojainten 
käyttäjille annetaan riittävä koulutus ja kirjallinen ohjeistus 
suojainten käyttöön ja päivittäiseen huoltoon.

 Työntekijä on vastuussa käytössään olevista suojai
mista; niitä tulee käyttää työnantajan ohjeiden mukaisesti. 
Työntekijän tulee huolehtia suojaimistaan, ja ilmoittaa  
viipymättä työnantajalle puutteista ja vioista. Myös suojai
mien päivittäinen puhdistus kuuluu työntekijälle. 

SILMÄSUOJAIMET
Silmäsuojaimet valitaan työntekijän yksilölliset ominai
suudet sekä työtehtävän vaatimukset huomioiden.  
Mekaanisen suojauksen lisäksi työturvallisuutta parantaa 
työssä vaadittavien katseluetäisyyksien mukaan valmis
tetut linssit. Aikuisnäköisillä kaukonäön lisäksi myös lähi
näkö tulee huomioida linssivalinnassa.

Suojalasit ovat työturvallisuuslain mukaisia henkilö
suojaimia. EN166 standardi määrittelee henkilökohtaisten 

Silmien suojaaminen työssä on olennainen osa työturvallisuutta. Oikeanlaisilla 
silmäsuojaimilla työteho kasvaa ja työturvallisuus paranee tarkemman  
näkemisen ansiosta. Silmälasien käyttäjille omilla voimakkuuksilla valmistetut 
suojalasit ovat paras vaihtoehto. 

silmien suojaimien vaatimukset. Suomessa myytävien 
silmäsuojainten on täytettävä Valtioneuvoston Päätöksen 
1406/1993 mukaiset vaatimukset ja niiden on oltava  
direktiivin 89/686/EEC:n mukaisesti CE merkittyjä.  
Silmäsuojaimet jaetaan iskunkestävyyden perusteella  
S, F, B ja Aluokkiin. Yksilöllisillä voimakkuuksilla  
hiottuja sangallisia suojalaseja on mahdollista valmistaa  
S ja Fluokkiin. Mikäli tarvitaan esimerkiksi roiske
suojausta kemikaaleilta tai suurempaa iskunkestävyyttä, 
tulee käyttää muunlaisia silmäsuojaimia kuten Bluokan  
naamiomallista suojainta.

SUOJALASIT SILMÄASEMALTA
Silmäasema toimittaa EN166S/F standardin mukaisia, 
sertifioituja suojalaseja, jotka täyttävät vaatimukset iskun
kestävyydestä kehysten sekä linssien osalta. Silmäaseman 
suojalasien linssit ovat optista luokkaa 1, ja ne ovat aina 
kovapinnoitettuja. Suojalasien linssejä on saatavissa yksi, 
kaksi ja monitehoisina, syväterävinä, toimistomonitehoina 
ja mittarinlukijan linsseinä. 

 Suojalaseja hankittaessa suosittelemme optikon suoja
lasinäöntutkimusta. Tutkimuksen jälkeen asiantuntijamme 
myymälässä auttavat suojalasikehyksen valinnassa. Valin
nassa huomioidaan kehyksen hyvä istuvuus ja suojaavuus. 



Kehysmallistostamme löytyy useita malleja, kokoja sekä lisävarusteita erilaisten työtehtävien tarpeisiin.  
Kuvissa esimerkkejä mallistomme kehyksistä.

SUOJALASIMALLISTO

Silmäaseman 
suojalasit omilla  
voimakkuuksilla

BOLLÉ B 708
koot: 5218, 5418
väri: pronssi

BOLLÉ TWISTER
koot: 5626
väri: gun metal

PRO-S6
koot: 5717
väri: tumman harmaa, vaalean harmaa, gun metal

BOLLÉ B 808 
koot: 4918, 5417
väri: musta, punainen

BOLLÉ MACRO
koot: 5318
väri: läpikuultava harmaa

TITMUS SW 06
koot: 5716
väri: musta/oranssi ja ruskea/kulta

PRO-S1
koot: 5316, 5616, 5917 
väri: läpinäkyvä

PRO-S2
koot: 5715, 6015 
väri: sininen, harmaa



SILMÄASEMA ON T YÖNÄKEMISEN ASIANTUNTIJA
Silmäasema tarjoaa kattavan ratkaisun yritysten  
näönhuoltotarpeisiin. Keskitymme vahvasti työnäke
miseen; yritysten henkilöstön hyvään ja turvalliseen 
näönhuoltoon. Maanlaajuisen myymäläverkoston lisäksi 
Silmäaseman Työnäköpalveluiden asiantuntijat ovat  
käytettävissänne.
 

Silmäaseman näönhuoltopalveluita ovat:

• optikon, työnäköoptikon ja silmälääkärin palvelut  
kaikissa myymälöissä

• näköseula ja luentopalvelut

• työnäköasiantuntijoiden neuvontapalvelut

• yhteistyötä työterveyshuoltonne kanssa

•  erityistyölasit näyttöpäätetyöhön  
(perustuen VnP 1405/1993)

• suojalasit omilla voimakkuuksilla (EN166S/F) 

SOPIMUS SILMÄASEMAN KANSSA  
KANNAT TAA
Silmäaseman näönhuoltosopimus takaa sujuvan  
asioinnin ja edulliset sopimushinnat. Sopimus voi olla 
paikallinen tai valtakunnallinen tarpeidenne mukaisesti.

SILMÄASEMAN MYYMÄLÄT
Silmäasemalla on maanlaajuinen myymälä ja Silmä 
sairaala verkosto. Myymälöiden työnäköoptikoilla on  
työterveyshuoltolain edellyttämä koulutus toimia  
työnäön asiantuntijoina, ja he työskentelevät yhteis 
työssä työterveyshuollon kanssa.

SILMÄASEMAN T YÖNÄKÖPALVELUT
Silmäaseman Työnäköpalvelut tarjoaa ainutlaatuisen  
palvelukokonaisuuden Suomessa. Alueellisten työnäkö
asiantuntijoiden verkosto palvelee työnantajia ja  
työterveyshuoltoja maanlaajuisesti.

YHTEYSTIEDOT
Yhdessä voimme varmistaa, että työnäkeminen  
yrityksessänne on kunnossa. 

Yhteydenotot:  
tyonakopalvelut@silmaasema.fi

SEtukortilla kertyy Bonusta optikkojen palveluista ja 
tuoteostoista, kuten silmä laseista, piilolinsseistä, aurinko
laseista ja muista näkemiseen liittyvistä tarvikkeista.
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 SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 010 310 6000 

Työnäkeminen  
kuntoon Silmäasemalla
Näkövaatimukset työtehtävissä lisääntyvät  
jatkuvasti. Silmien hyvinvointi on ensiarvoisen  
tärkeää hyvien työtulosten, työturvallisuuden  
sekä työssä viihtymisen kannalta. Siksi henkilöstön  
hyvään työnäkemiseen kannattaa panostaa!


