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Peruskäsitteet
Valovirta (lm eli lumen) =
Arvo, joka kertoo kuinka paljon valoa valonlähde tuottaa. Energiansäästölamppujen, ledien ja energiatehokkaiden halogeenien
tuottamaa valonmäärää ei voida enää vertailla wattien perusteella (kuten hehkulamppujen), sillä wattimäärä ei kerro lampun
tuottaman valon määrästä, ainoastaan sen sähkönkulutuksesta.

Kuva 1. Valovirta. Kuinka paljon
valoa valonlähde tuottaa.

Valaistusvoimakkuus (lx eli luksi) =
Arvo, joka kuvaa tietylle pinnalle osuvan valon määrää. Arvon avulla voidaan kuvata valaistusolosuhteita jossakin tietyssä tilassa.
Valaistusvoimakkuuteen vaikuttavat mm. lampun valovirta, valaisimen optiset ominaisuudet sekä etäisyys valaistavaan pintaan.
Pintaan osuva valonmäärä määrittelee esimerkiksi sen, miten
helposti nähdään lukea lehteä. Tästä syystä lamppua valittaessa
on hyvä huomioida tilan käyttötarkoitus sekä sen edellyttämä
valaistusvoimakkuus.

Kuva 2. Luksi = tietylle pinnalle
osuva valon määrä
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Esimerkkejä valaistusvaatimuksista eri tiloissa, luvut ovat
sisävalaistusstandardin (SFS-EN 12464-1) mukaisia suosituksia.
Liikennealueet / käytävät

100 lx

Portaikot / liukuportaat

150 lx

Vastaanottotiski (toimisto)

300 lx

Toimisto (kirjoittaminen, konekirjoitus,
lukeminen, tietojen käsittely)

500 lx

Myyntialue (liiketila)

300 lx

Kassa-alue

500 lx

Luokkahuone, opetustila

300 lx

Luentosali

500 lx

Valovoima (cd eli kandela) =
Arvo, joka kertoo kuinka paljon valoa valonlähde lähettää johonkin tiettyyn säteilykulmaan. Yksi kandela vastaa suurin piirtein
tavallisen kynttilän valon voimakkuutta. Mitä enemmän valoa (eli
lumeneita) lamppu tuottaa, sitä suurempi on valovoima, mikäli
säteilykulma pysyy samana.

Luminanssi (cd/m2) =
Arvo, joka kertoo kuinka kirkkaalta jokin pinta näyttää.

Kuva 3. Luminanssi = kuinka
kirkkaalta pinta näyttää

Teho (W) =
Mitä suurempi teho eli watti-arvo lampussa on sitä enemmän se
kuluttaa sähköä. Sähkönkulutus voidaan laskea kertomalla teho
(W) käyttöajalla (h). Wattiarvo ei siis kerro mitään valonlähteen
tuottamasta valon määrästä, vain sen sähkönkulutuksesta.

Valotehokkuus (lm/W)=
Arvo kuvaa, kuinka tehokkaasti lamppu muuttaa sähkön valoksi.
Arvoa käytetään pääasia vertaillessa eri valonlähteiden energiatehokkuutta.
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Värilämpötila (K eli Kelvin) =
Arvo kuvaa lampusta lähtevän valon väriä. Matalan värilämpötilan
lamput tuottavat värisävyltään lämmintä valoa, korkean värilämpötilan lamput taas vastaavasti kylmää.
• Hehkulamppu 2700 K, vastaa lämpimän valkoista, hieman
kellertävää valoa.
• Halogeenilamppu 3000 K
• Loistelamppu 2700–6500 K
• Päivänvalo > 5000 k

Kuva 4. Värilämpötilat (ks. Alkuperäinen kuva
http//www.kodinvalaistus.fi/valonlaatu/).

Värintoistoindeksi / Ra (CRI - Colour Rendering
Index) =
Kuvaa sitä kuinka hyvin lampun valo toistaa värit. Ra ilmoitetaan
aina lukuarvona väliltä 0-100 %, mitä suurempi arvo on sitä
luonnollisempana eri värit toistuvat lampun valossa.

Ra = 100 Täydellinen värintoisto
Ra > 90 Erittäin hyvä värintoisto
Ra > 80 Hyvä värintoisto
Ra < 80 Kohtalainen värin toisto
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Lampputyypit
Halogeenilamppu
Halogeenilamput muistuttavat tekniikaltaan, ulkonäöltään sekä
ominaisuuksiltaan hyvin paljon hehkulamppuja mutta ovat niihin
verrattuna hieman pitkäikäisempiä ja energiatehokkaampia. Halogeenilamppuja käytetään usein hehkulamppujen korvaajina niissä
kohteissa, joihin ledit tai energiansäästölamput eivät sovellu.
• Syttyy välittömästi
• Hyvä värintoisto
• Monipuolinen valikoima
• Voidaan himmentää
• Lyhyt polttoikä (n. 1500–3000 h)
• Korkeat pintalämpötilat (voivat aiheuttaa palovaaran)
• Lamppuun ei suositella koskettavan paljain käsin, rasva ja
lika lyhentävät sen käyttöikää
• Huono energiatehokkuus
Halogeenilamput soveltuvat hyvin yleis- sekä kohdevalaistukseen
ja niitä voidaan käyttää myös ulkotiloissa. Halogeenilamput poistuvat markkinoilta vuoteen 2016 mennessä.

Snro 4725713

Snro 4730165

Snro 4736215

Snro 4739664

Loistelamppu
Loistelamppu (loisteputki) on valonlähde, jossa loisteaineella
päällystetty kupu muuttaa UV-säteilyn näkyväksi valoksi. Lampuissa käytettävän loisteaineen koostumus vaikuttaa olennaisesti
lampun tuottaman valon väriin sekä kykyyn toistaa värejä. Yleisimmät loistelamput ovat läpimitoiltaan 16 mm oleva T5-loisteputki ja
läpimitaltaan 26 mm oleva T8-loisteputki.
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Loistelampuille tarkoitetuissa valaisimissa on valmiina erillinen
sytytys- ja liitäntälaite. Elektronisia sytyttimiä ja liitäntälaitteita
käytettäessä loistelamppu syttyy nopeammin eikä välky. Myös
lampun elinikä on pidempi elektronista liitäntälaitetta käytettäessä.
Kuristimella varustetuissa valaisimissa elektronisen sytyttimen
käyttö myös vähentää mahdollista vikaantumisesta aiheutuvaa
tulipalon vaaraa.
Loistelamput ovat pitkäikäisiä, mutta niidenkin tuottama valon
määrä alenee vuosien kuluessa. Pitkään käytössä olleen loisteputken vaihtoa kannattaa siis harkita vaikka se vielä toimisikin.
Putken vaihdon yhteydessä myös valaisimessa oleva sytytin
tulisi uusia. Välkkyvä tai sammunut loistelamppu suositellaan
vaihdettavan heti.
• Hyvä valontuotto
• Pitkäikäinen, polttoikä 6000 h – 90 000 h
• Saatavilla useita värisävyjä
• Sisältää pienen määrän elohopeaa -> ongelmajätettä
• Saatavana myös erikoislamppuja ulkokäyttöön ja elintarvike/
puolijohdeteollisuuteen

Snro 4930140

Snro 4931240

Pienloistelamput
Pistokantaiset pienloistelamput ovat toimintaperiaatteeltaan
sekä ominaisuuksiltaan loistelamppujen kaltaisia ja kuten muissakin loistelampuissa perustuu valon syttyminen lampun sisällä
kaasussa tapahtuvaan sähkönpurkaukseen.
Pistokantaisia loistelamppuja on saatavilla useita eri kokoja, joista
esimerkkeinä 2-sormi- ja 4-sormilamput. Nimen edessä oleva
numero kertoo valonlähteessä olevien loisteputkien määrän.
• Hyvä valotehokkuus
• Sisältää pienen määrän elohopeaa  ongelmajätettä

Snro 4933701

Snro 4933843
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Energiansäästölampuiksi kutsutaan niitä pienloistelamppuja,
joissa on kierrekanta sekä elektroninen liitäntälaite sisäänrakennettuna. Energiansäästölampuilla voidaan helposti korvata hehkulamput ja niitä on saatavilla sekä E27- että E14-kantaisina, lisäksi
valikoimista löytyy lukuisia erilaisia kupumalleja. Kantaosaan
rakennetun elektronisen liitäntälaitteen ansiosta lamput syttyvät
vilkkumatta ja niiden tuottama valo on värinätöntä. Sisäänrakennetun kaasupurkauksen käynnistävän sytyttimen vaikutuksesta
energiansäästölamppu saattaa syttyä hitaasti. Valon määrä kasvaa lampun lämmetessä. Lampun valontuotto kuitenkin heikkenee
käytön myötä, joka on hyvä huomioida lampun tehoa valittaessa.
• Energiatehokas verrattuna hehkulamppuun
• Pitkäelinikä, keskimäärin 15 000 h
• Ei yleensä sovi himmennettäväksi
• Syttyy hitaasti, valoteho kasvaa vähitellen
• Parhaimmillaan yleisvalaistuksessa
• Sisältää pienen määrän elohopeaa  ongelmajätettä
Myös ympäristön lämpötilalla on vaikutus lampun valontuottoon,
mutta valontuoton lämpötilariippuvuus myös vaihtelee lampputyyppien mukaan riippuen tekniikasta, jota lampussa on käytetty.
Pääsääntöisesti energiansäästölamppuja ei suositella käytettävän
yli + 50 asteen lämpötilassa eikä kohteissa, joissa valoa sytytetään
ja sammutetaan usein. Ulkokäytössä suositellaan käytettävän
vain siihen tarkoitukseen varta vasten suunniteltuja lamppuja, sillä
läheskään kaikki energiansäästölamput eivät sovellu ulkokäyttöön.

Snro 4930098
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Snro 4930249

Snro 4930186

Purkauslamput
Elohopealamput
Elohopealamppuja käytetään pääasiassa ulkotiloissa, kuten
tie-, katu-, puisto-, ja julkisivuvalaistuksessa. Elohopealampun
valontuotto perustuu säteilyyn, jonka elohopeahöyry korkean lämpötilan ja paineen vaikutuksesta lähettää. Lampun tuottama valo
on väriltään melko valkoista, mutta saattaa sisältää aavistuksen
sinertävää tai vihertävää sävyä.
• Pitkäelinikä
• Värintoistoltaan muita purkauslamppuja huonompi
• Huono energiatehokkuus
• Poistuvat markkinoilta vuonna 2015

Snro 4834402

Monimetallilamput
Monimetallilamppu on purkauslamppu, jonka valontuotanto
perustuu purkausputkessa käytettyyn useiden eri metallien seokseen. Monimetallilamppu on rakenteeltaan hyvin samankaltainen
elohopealampun kanssa. Verrattuna elohopealamppuun on sen
tuottama valo väriltään puhtaamman valkeaa, sekä värintoistokyky
parempi.
• Hyvä värintoisto (Ra jopa yli 90)
• Tuottaa kirkasta valkoista valoa
• Syttyy hitaasti
• Jälleensyttymisaika n. 4-6 minuuttia
• Pitkä polttoikä
• Sopii korkeisiin tiloihin ja ulkovalaistukseen
• Elohopealamppua energiatehokkaampi

Snro 4834443

Snro 4834401
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Suurpainenatriumlamput
Suurpainenatriumlamppu on kaasupurkauslamppu, jota käytetään
pääasiassa ulkotiloissa; tie-, katu-, puisto- ja urheiluvalaistuksessa. Suurpainenatriumlamppuja suositaan eritoten silloin kun kustannukset merkitsevät enemmän kuin lampun muut ominaisuudet.
Lamppu tuottaa lämpimän keltaista valoa ja saavuttaa lopullisen
värinsä muutaman minuutin viiveellä syttymisestä.
• Pitkä polttoikä
• Rajoitettu värintoistokyky
• Pitkä sytytys- ja jälleensyttymisaika

Snro 4835504

Snro 4835584

Pienpainenatriumlamput
Pienpainenatrium lamppu tuottaa kirkkaan keltaista valoa, mutta
ennen kuin se saavuttaa lopullisen värinsä, säteilee lamppu lämpenemisaikana punaista neonvaloa. Pienpainenatriumlamppuja
käytetään suurpainenatriumlamppujen tavoin pääasiassa tie- ja
katuvalaistuksessa. Tämä lampputyyppi on lähes kokonaan
poistunut käytöstä.
• Heikko värintoistokyky
• Lyhyt polttoikä
• Ei säädettävissä
Snro 4835344
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LED-lamput
LED eli loistediodi on puolijohdekomponentti, ja kun siihen
johdetaan sähkövirtaa, tuottaa se valoa. LED-lamput ovat energiatehokkaita, monikäyttöisiä valonlähteitä, joita voidaan käyttää
korvaamaan niin hehku-, halogeeni-, loisteputki kuin energiansäästölamppujakin. Loisteputkea korvattaessa on muistettava
varmistaa lampun yhteensopivuus valaisimen kanssa.
• Energiatehokas
• Ei sisällä elohopeaa
• Ei tuota UV- tai infrapunasäteilyä
• Syttyy / sammuu välittömästi, kestää tiheää sammuttelua/
sytyttelyä
• Saatavana useimmilla eri kantatyypeillä
• Ohjaus ja säätö helppoa
• Pitkäikäinen
• Valon määrä himmenee lampun ikääntyessä, ei mene rikki
varoittamatta
Pääsääntöisesti Ledien käyttöikä (elinikä) on joitakin kymmeniä tuhansia tunteja (10 000 – 100 000). LED-lamppujen elinikä ilmoitetaan
yleensä L70 arvona, jolloin lampun valotehosta on jäljellä 70 %.
Tulee kuitenkin huomioida, että ledien valoteho heikkenee lämpötilan kasvaessa ja led toimiikin parhaiten kylmässä lämpötilassa.

Snro 4730045

Snro 4730305

Snro 4730351
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Valonlähteen valinta
Valonlähdettä, lamppua valittaessa tulee huomioida muun muassa
valaistusvoimakkuus, energiatehokkuus, himmennettävyys, värilämpötila ja värintoisto, lamppukanta, elinikä (valovirran alenema)
sekä käyttölämpötila.
1. Valitse sopiva lampputyyppi (LED,
energiansäästölamppu, loistelamppu
jne.). Lampputyypin valintaan vaikuttaa mm. se mihin tarkoitukseen ja
missä olosuhteissa lamppua käytetään. Huomioi myös lampun ulkonäkö.
2. Tarkista lampunkanta. Tarkista,
millä kannalla oleva lamppu sopii
valaisimeen. (Ks. kuva 5.)
3. Varmista riittävä valon määrä. Lumenarvo (lm) kertoo valon määrän.
4. Valitse oikea värisävy. Kelvin-arvo
(K) kuvaa lampun värisävyä, alle
3000K valo on lämminsävyistä. Ks.
Kelvin-arvon määritelmä sivulta 5.
5. Säädettävyys. Mikäli lamppua on
tarkoitus himmentää varmista, että
lamppu soveltuu himmennettäväksi.

Kuva 5 .Yleisimpiä lamppukantoja. (Alkuperäinen
kuva www.lampputieto.fi)

Kuva 6. Varmista, että valon määrä on riittävä. Kuvassa verrataan hehkulamppua LED-lamppuun. (Ks. alkuperäinen kuva http://www.lampputieto.
fi, Näin valitset lampun, Motiva Oy, n.d.)
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Pakkausmerkinnät
Energiatehokkuus
Energiamerkintä kertoo lampun energiatehokkuudesta. Energiatehokkaimmat lamput ovat
energialuokaltaan A++ tai A+.

Lampun tuottama valon määrä
(lumen) ja sähkönkulutus (W)
Lumen (lm) arvo kertoo kuinka paljon valoa
lamppu tuottaa, kun taas Watti (W) arvo kertoo,
kuinka paljon sähköä lamppu kuluttaa.
Kuva 7. EU:n energiamerkintä lamppupakkauksissa. Kyseinen lamppu on
energia luokkaa A++

Valon väri ja värintoistoindeksi
Lamppupakkauksesta löytyy usein kolminumeroinen merkintä,
esimerkiksi 830, jossa ensimmäinen luku (8) kertoo lampun värintoistoindeksin ja kaksi viimeistä (30) lampun värilämpötilan.
Kyseisen merkinnän omaavan lampun värintoistoindeksi on siis
yli 80 (=hyvä värintoisto) ja värilämpötila 3000 K, eli lamppu on sävyltään lämpimän valkoinen. Vastaavasti 840 merkinnän omaavan
lampun värintoistoindeksi on 80 ja värilämpötila 4000 K.

Elinikä
Lamppujen keskimääräiset eliniät ilmoitetaan pakkauksissa tunteina sekä usein myös vuosina.
Esimerkiksi LED-lampun elinikä voi
olla 25000 tuntia, joka käytännössä
tarkoittaa sitä, että silloin lampun
valotehosta on jäljellä 70 % alkuperäisestä.

Sytytyskertojen määrä
Luku kertoo kuinka monta sytytyskertaa lamppu kestää keskimäärin.
Etenkin energiasäästölamppujen
kohdalla tämä tieto on olennaiKuva 8. Esimerkki Airamin
nen eikä niitä yleensä suositella lamppupakkauksesta.
käytettävän tiloissa, joissa lamppua
sytytetään ja sammutetaan usein.
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Syttymisnopeus
Joillakin lampuilla voi kestää useita kymmeniä sekunteja ennen
ennen kuin ne saavuttavat täyden valotehonsa. Esimerkiksi energiansäästölamput voivat olla tällaisia. Mikäli lampun lämpenemisaika on alle yhden (1) sekunnin, luokitellaan se heti syttyväksi.

Lamppukanta
Pakkauksesta käy ilmi myös lampun kanta, esimerkkipakkauksen
lampussa on kanta E14. (Ks. kuva 8.)

Sähkönkulutus
Valovirta
Värilämpötila
Värintoisto
Syttymisnopeus
Himmennettävyys
Keskimääräinen elinikä
Sytytyskertojen määrä
Elohopean määrä
Jännite
Kanta

Kuva 9. Lamppupakkaus sisältää usein seuraavat tiedot (Alkuperäinen kuva
Valaistustekniikan perusteet, Valosto; Helsinki 3.12.2013 Martikainen, M.,
Osram Oy)

Himmennettävyys
Oheinen symboli (ks. kuva 10) kuvaa lampun himmennettävyyttä,
kyseisen symbolin omaavaa lamppua voidaan siis himmentää.
Kaikki valonlähteet eivät sovellu himmennettäviksi ja siksi onkin
hyvä varmistaa paukkauksesta löytyvä merkintä.

Kuva 10. Himmennettävyys. Tämän symbolin
omaava lamppu on himmennettävä.

LÄHTEET
www.lampputieto.fi
www.osram.fi
www.airam.fi
Philips Lamppuopas 2013, Philips Lighting Nordic 2013. www.philips.fi/lighting
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SER-keräyspisteet (Vaarallisen
jätteen keräyspisteet)

Sekajäte

Sekajäte

SER-kierrätyspisteet

Loisteputket ja pienloistelamput

Halogeenilamput

Hehkulamput, autojen lamput

Valaisimet, jotka sisältävät kiinteän lampun

Vaarallisen jätteen keräyspisteet

SER-keräyspisteet

LED-lamput
*Sisältävät pieniä määriä elohopeaa

*Sisältävät elektroniikkaa, ei saa laittaa
sekajätteeseen

Sähkö- ja elektroniikkaromun kerä- *Sisältävät pieniä määriä elohopeaa
yspiste (SER- keräyspisteet)

Energiansäästölamput

Miksi?

Minne?

Lampputyyppi

Taulukko 1. Kierrätys

Lamppujen kierrätys
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Konttoreiden yhteystiedot
PÄÄKAUPUNKISEUTU
Espoo, Suomenoja......... Luoteisrinne 4, 02270 ESPOO...........................
Helsinki, Hermanni....... Työpajankatu 2, 00580 HELSINKI.....................
Helsinki, Kamppi .......... Hietaniemenkatu 14, 00100 HELSINKI.............
Helsinki, Konala............ Konalankuja 1-3, 00390 HELSINKI...................
Vantaa, Koivuhaka..........Mäkituvantie 3, 01510 VANTAA........................
Vantaa, myyntikont.........Ritakuja 2, 01740 VANTAA................................
Vantaa, Tuupakan mk.....Ritakuja 2, 01740 VANTAA................................

010 283 2600
010 283 2550
010 283 2720
010 283 2500
010 283 2900
010 283 2300
010 283 2330

ETELÄ-SUOMI
Hämeenlinna.................Mäkeläntie 1, 13130 HÄMEENLINNA...............
Lahti ................................Jussilankatu 5, 15680 LAHTI.............................
Lohja...............................Takasenkatu 56, 08150 LOHJA..........................
Porvoo.............................Yrittäjänkatu 24, 06150 PORVOO......................
Riihimäki....................... Tehtaankatu 1, 11710 RIIHIMÄKI.....................
Tuusula...........................Hiekkakuopantie 1, 04300 TUUSULA................

010 283 2650
010 283 2700
010 283 2750
010 283 2800
010 283 2850
010 283 2950

VARSINAIS-SUOMI
Turku...............................Radiomiehenkatu 2, 20320 TURKU.................... 010 283 3400
Rauma.............................Aittakarinkatu 12, 26100 RAUMA..................... 010 283 3460
Salo ................................Myllyojankatu 10, 24100 SALO......................... 010 283 3440

KESKI-SUOMI
Tampere, Sarankulma ... Patamäenkatu 10, 33900 TAMPERE.................
Tampere, Kalkku............ Kolmihaarankatu 6, 33330 TAMPERE..............
Jyväskylä...................... Seppäläntie 5, 40320 JYVÄSKYLÄ..................
Pori ............................... Hevoshaankatu 1 A, 28600 PORI......................

010 283 3200
010 283 3222
010 283 3600
010 283 3240

KAAKKOIS-SUOMI
Kotka.............................. Jylpyntie 14, 48230 KOTKA .............................
Kouvola.......................... Sepänkatu 4, 45130 KOUVOLA........................
Lappeenranta............... Myllymäenkatu 15, 53100 LAPPEENRANTA....
Mikkeli.......................... Teollisuuskatu 12, 50130 MIKKELI...................

010 283 3840
010 283 3800
010 283 3860
010 283 3880

ITÄ-SUOMI
Kuopio............................ Ajajantie 2, 70780 KUOPIO..............................
Iisalmi............................ Ratapellonkatu 1, 74120 IISALMI....................
Joensuu......................... Kuurnankatu 31, 80130 JOENSUU...................
Savonlinna.................... Ilokallionkatu 6, 57200 SAVONLINNA.............
Varkaus.......................... Käsityökatu 45, 78210 VARKAUS.....................

010 283 3700
010 283 3740
010 283 3750
010 283 3770
010 283 3790

POHJANMAA
Vaasa............................. Silmukkatie 4, 65100 VAASA........................... 010 283 3500
Kokkola......................... Tervahovintie 2, 67100 KOKKOLA.................... 010 283 3540
Seinäjoki....................... Väinölänkatu 18, 60120 SEINÄJOKI................ 010 283 3560

POHJOIS-SUOMI
Oulu ............................... Kallisensuora 5, 90400 OULU...........................
Kajaani.......................... Jarrukuja 2, 87100 KAJAANI...........................
Kemi ............................... Mekaanikonkatu 4, 94600 KEMI......................
Rovaniemi..................... Aittatie 1, 96100 ROVANIEMI..........................
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010 283 3900
010 283 3980
010 283 3940
010 283 3960

Paikallista palvelua 36 myyntikonttorissa
Myyntikonttoreidemme monipuoliset
tilaus- ja toimitusmahdollisuudet takaavat
asiakkaillemme joustavan palvelun.

Rovaniemi
Kemi
Oulu

Kajaani
Kokkola
Iisalmi
Vaasa

Seinäjoki

Kuopio

Pori

Tampere, Sarankulma
Tampere, Kalkku

Rauma

Hämeenlinna
Turku
Salo

Riihimäki
Tuusula
Lohja

Joensuu
Varkaus

Jyväskylä

Savonlinna

Mikkeli
Kouvola

Lappeenranta

Lahti
Porvoo

Kotka
Vantaa, Koivuhaka

Vantaa, Tuupakka
Vantaan myyntikonttori
Helsinki, Konala

Espoo, Suomenoja

Helsinki, Hermanni

Helsinki, Kamppi

MYYMÄLÄT PALVELEVAT MA-PE klo 7.00-16.00
SLO Verkkokauppa www.slo.fi

Verkkokauppa palvelee 24/7 sähkö- ja teletarvikkeiden tilauksissa.

VALTAKUNNALLINEN TILAUSKESKUS

Ma-pe klo 7.00-17.00, pikatilaus klo 16.00-17.00.
Puh. 010 283 2222, faksi 010 283 2044, tilauskeskus@slo.fi

HÄTÄPALVELU

ma-pe klo 17.00–7.00, la-su 24h. Puh. 010 283 3333
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SLO PALVELUKSESSASI:
TILAA VERKOSSA, SOITA TAI TULE KÄYMÄÄN

www.slo.fi

Tilaukset nopeasti ja helposti
SLO Verkkokauppa on asiakkaidemme tarpeisiin kehitetty ostospaikka, joka on aina auki. Verkkokaupassa on tarjolla koko SLO:n
tuotevalikoima. Palvelu tarjoaa reaaliaikaiset tuote- ja saatavuustiedot sekä toimitusehdot.
Sopivien tuotteiden etsiminen käy kätevästi ja tilausten teko hoituu nopeasti asiakaskohtaiselle tilaushistorialla, tilauspohjilla ja
projektiosoitteilla. Myös kestävän kehityksen BlueWay-tuotteet
on helppo hakea.

Tukea kestävän kehityksen ratkaisuihin
Valikoimassamme etusijalla ovat tuotteet, joiden valmistus tai käyttö säästää ympäristöä ja tukee kestävää kehitystä. BlueWay-tunnuksella merkityissä tuotteissa on huomioitu valmistusmateriaalit,
pakkaustapa, energian säästö, kierrätettävyys ja tuotteen elinkaari. SLO:n valikoimassa
on yli 6 000 kestävän kehityksen tuotetta.
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Muistiinpanoja
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App
saatavilla
joulukuussa 2015!
Koko sähkötarvikevalikoima ja uudet
hakuominaisuudet
mobiilissa.

Sovelluksessa on helppo tuotehaku, jolla voit hakea ja
tilata sähköalan tuotteita missä vain, milloin vain. Näet
tuotteiden myymäläkohtaisen saatavuuden ja asiakaskohtaiset hinnat. Sovelluksella voit myös lukea viivakoodit SLO:n tuote-esitteistä ja tuoteluetteloista.
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HELPOIN PAIKKA ASIOIDA

