
Purson kohteeseen  
räätälöity valaistus 
säästää energiaa  
ja ympäristöä

Valoa Siurosta 
– aidosti kotimainen 

SUOMI



Kestävät ratkaisut 
yli 60-vuotiaalta 
kotimaiselta  
toimijalta 
Suomalaisen perheyrityksen vastuulliset ratkaisut 
auttavat rakentamaan modernia ja kestävää 
maailmaa – tekemällä alumiinilla ihmeitä. 
Kansainväliseksi menestystarinaksi kasvaneen 
Purson luotettava työn jälki näkyy miltei kaikkialla 
ihmisten arjessa, yhtä lailla teollisuudessa,  
rakennusten julkisivuissa kuin valaistuksessa.

Purson valaistusliiketoiminta syntyi 2010-luvulla 
vastaamaan modernin valaistuksen tarpeisiin. 
SNEP® by Purso -valaisimien kehitystyössä 
on hyödynnetty sekä omia että ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Kehitämme täysin kierrätettäviä 
valaisiamme ja niiden energiatehokkuutta  
jatkuvasti. Haluamme olla mukana luomassa 
valoisampaa tulevaisuutta.

Räätälöity valaistus kohteen 
ehdoilla
SNEP® by Purso -valaisimet valmistetaan 
kohteeseen sopivaksi Purson tehtaalla Nokian 
Siurossa, energiaa ja luonnonvaroja säästävästä 
kierrätysalumiinista. Purso Greenline® on Suomen 
ensimmäinen kierrätettävän alumiinin tuotelinja, 
jota varten Pursolla on oma sulatto Ikaalisissa. 
Valaisimet ovat täysin kierrätettävissä, ja niille on 
myönnetty Avainlippu-tunnus. 

Purson optimoidut ja ohjattavat SNEP® by Purso 
valaistusratkaisut säästävät energiaa myös 
käytön aikana. Kotisivujemme tilakohtainen tuote-
valinta auttaa kestävän ratkaisun haarukoinnissa, 
ja SNEP®-tuotevalitsin tarkentaa hakusi energia-
tehokkaaseen, kohteeseen parhaiten soveltuvaan 
valaistusratkaisuun. Kotimainen valaistusratkaisu 
on paitsi ympäristö- myös arvovalinta.

Lisäarvoa asiakkaalle alusta 
loppuun
Purso valmistaa valaisimet joustavasti kohteen 
ehdoilla. SNEP® -valaistusratkaisumme sopivat 
laajasti eri asennuskorkeuksiin ja tiloihin. Valaisimet 
täyttävät yhtä lailla suunnittelijan ja rakentajan kuin 
kiinteistön omistajan sekä käyttäjän tarpeet. Matka 
ideasta toteutukseen on tehty helpoksi – asiantun-
tijamme auttavat suunnittelusta aina käyttöön asti.

2019 Purso Group osti hollantilaisen Nedal Aluminium 
B.V. -yhtiön osakekannan. Kauppa kaksinker-
taisti Purson tuotantokapasiteetin ja avasi uusia 
markkina-alueita Keski-Euroopassa.

2016 Purso aloitti ensimmäisenä Suomessa  
kierrätysalumiinin tuotelinjan.

2012 Uusi anodisointilaitos, vedenpuhdistamo ja  
biolämpökeskus otettiin käyttöön.

2010-luku Uusi liiketoimintayksikkö Purso Lighting  
Systems suunnitteli ja kehitti älykkään 
SNEP®-valaistusjärjestelmän. 

2009 Ensimmäinen pursotuslinja vaihdettiin uuteen, 
ja alihankkijoille rakennettiin yrityspuisto.

2002 Alumiinitehtaan laajennus ja kolmannen 
pursotuslinjan asennus valmistuivat.

1990-luku  Pintakäsittelyä uudistettiin pulverimaalauksella 
ja jatkojalostus sai uudet tilat.

1972 Alumiinitehdasta laajennettiin kahdesti. Pää- 
konttori valmistui Siuroon ja sulatto Ikaalisiin.

1959  Purso Oy perustettiin ja ensimmäinen pursotus-
linja käynnistyi vuonna 1974. Purso-yhtiöiden 
toiminta alkoi Suojapinta Oy:n rakennustöiden 
(1959) ja anodisoinnin käynnistymisellä (1960).

K-Citymarket Oulu Kaakkurin kauppakäytävä on valaistu 
näyttävästi Purson SNEP® Mode CR -valoneliöillä. 

• Julkiset tilat
• Myymälät
• Kauppakeskukset
• Sairaalat
• Koulut
• Toimistot

• Teollisuus
• Logistiikka
• Urheilutilat
• Pysäköintitilat

Purso on suomalainen, vakavarainen perheyritys, jonka ydinosaamista ovat alumiinista valmistettujen 
ratkaisujen suunnittelu ja valmistus. Kuvassa Purson tuotantorakennus vuonna 1979.
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Asiakkaidemme 
kiitoksia ja  
onnistumisia 

LÄNSIMETRON FINNOON ASEMALLA ON PURSON 
TYYLIKÄS VALAISTUS

LSK on toiminut Länsimetron Finnoon aseman hank-
keessa sähköurakoitsijana. Kumppanimme Purso on 
toimittanut meille valaisimia kohteeseen. Valitsimme 
luotetut alumiiniprofiileihin toteutetut valaisimet koti-
maiselta toimittajalta. Valaistusratkaisut toimitettiin 
asiantuntevasti ja aikataulussaan kohteeseen.

– Jarmo Töyräs, LSK Talotekniikka

DIGITAALISIA RATKAISUJA TARJOAVA TANSKALAINEN 
NOVICELL REMONTOI KATSASTUSKONTTORISTA 
TOIMISTOTILAT

Purson valaistus luo Aalborgin toimistolle miellyttävän 
työympäristön. Hämmästyttävän upeaa on se, että nyt 
työpaikan valot eivät enää häikäise. 

– Kenneth Danielsen, Novicell

URHEILUTILOJEN SNEP®-VALAISTUS  
EL PADELIN PELIKENTILLE 

Päätyminen Purson LED-valoihin oli meille 
alusta alkaen ykkösvaihtoehto, koska meillä oli 
pelkästään hyviä kokemuksia heidän tuotteis-
taan ja heidän kanssaan toimimisesta. 

– Henri Mäkelä, El Padel

PURSON VALAISIMET TOIVAT AGCO POWERIN  
TUOTANTOHALLIT LED-AIKAAN 

Meille on tuonut lisäarvoa se, että Purso on auttanut 
kaikissa projekteissa valaistussuunnitelmien ja energia-
laskelmien tekemisessä, mikä tekee energiatehokkuus-
sopimuksen raportoinnista sujuvaa. Myös asennustyö on 
varsin nopeaa. Kun vanhat valaisimet puretaan, uudet 
asennetaan pika-asennuskiinnikkeellä samoihin kiskoihin. 

– Jani Järvinen, AGCO Power

Kuva: Marianne Partanen, Finnoon asemalaituri
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SNEP®-tuotevalitsin vähentää 
klikkailua. Suunnittele valaistus 
helposti ja nopeasti.
Helppokäyttöinen SNEP®-tuotevalitsin ohjaa sinua 
valitsemaan valaisimelle sopivan pituuden, optiikan, 
lumenit, ohjaustavat ja kytkennät – lopputuloksena 
syntyy käyttöympäristöön parhaiten sopiva ratkaisu. 
Saat kaiken tarvittavan tiedon aina tuote- 
korttiin ja yksilölliseen valonjakotiedostoon  
asti, ja voit samalla pyytää kyseisestä ratkaisusta 
tarjouksen. Kokeile heti!

Klikkaa osoitteeseen 
snep.purso.fi ja 
valitse SNEP® 
-valaisinmalli

Valitse haluamasi 
ominaisuudet SNEP®- 

tuotevalitsimen  
opastuksen mukaan

Aloita valaistus- 
suunnittelu tai  
pyydä tarjous

Lataa yksilöllinen 
tuotekoodi- ja kortti 

sekä valonjakotiedosto 
käyttöösi 

1 2 3 4

Aloita suunnittelu: snep.purso.fi

Optimoitu valaistus säästää  
niin energiaa kuin ympäristöä
Pursolta saat täyden palvelun valaistuksesi suun-
nitteluun. Tyylikkäät, modulaariset ja tehokkaat 
valaisimet ovat räätälöitävissä tarpeiltaan hyvin 
erilaisiin tiloihin aina rungon muotoilusta ja katto-
järjestelmään integroitaviin erikoiskiinnikkeistä 
lähtien. Purso on ajan hermoilla myös vastuulli-
suusasioissa – olemme sitoutuneet puolittamaan 
hiilijalanjälkemme vuoteen 2025 mennessä, ja 
tulemme tarjoamaan vertailukelpoista tietoa 
valaisimien hiilijalanjäljestä. 

Purson toimitusvarmuus on lähes 100 %

SNEP®-tuotevalitsimen avulla tarpeeseen  
räätälöidyt SNEP® by Purso valaisimet, kumppani- 
verkostomme ja asiantuntijamme auttavat tilaan 
sopivan valaistuksen toteutuksessa. Kyvykkään 

Mihin etsit valaistusratkaisua?

Rani Plastin tuotanto- ja varastotilojen valaistusta parannetaan 
alue kerrallaan. Kuvan keskellä näkyy vanhaa valaistusta. 

SNEP® 
MODE C

SNEP® 
MODE 

CR

SNEP® 
Mode R

SNEP® 
MODE P

SNEP® 
MODE X

SNEP® 
Mode 

CT

SNEP® 
Linear S

SNEP® 
Linear 

S+

SNEP® 
Linear 

SI

SNEP® 
Linear 

SR

SNEP® 
LX

SNEP® 
Novem

SNEP® 
Aari

Advanced- 
paneeli

Julkiset tilat x x x x x x x x x x x x

Myymälät x x x x x x x x

Kauppakeskukset x x x x x x x

Sairaalat x x x x x

Koulut x x x x x x

Toimistot x x x x x x

Teollisuus x x x x x x x x x x

Logistiikka x x x x x x x x

Urheilutilat x x x x

Pysäköintitilat x x

ja joustavan tuotannon lisäksi toimitusvarmuu-
temme on jo 99,4 % ja parannamme sitä edelleen. 
Valaisimet lähtevät tehtaaltamme luvattuna 
päivänä.

Valaistuksen modernisointi tuo säästöjä

Haitallista elohopeaa sisältävät, yleisesti käytössä 
olevat T8- ja T5 -loisteputket poistuvat markki-
noilta EU-direktiivin myötä. Mitä aiemmin valais-
tuksen laittaa kuntoon, sitä nopeammin säästää 
kallista energiaa. SNEP® by Purso valaisimilla 
valaistuksen modernisointi on helppo toteuttaa 
hyvällä hyötysuhteella, niin toimistoon kuin eri 
IP-luokan teollisiin tiloihin. Purson valikoimissa 
on kattavasti vaihtoehtoja yhtä lailla uudis- kuin 
korjausrakentamisen tarpeisiin.

Taulukkoon merkityt tuotteet ovat suosittelemiamme ratkaisuja Purson valikoimasta 1/2023.  
Ajantasaisen tarjoaman näet nettisivuillamme: purso.fi.
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Pyydä tarjous tai  
kysy lisätietoja:

Siirry tuotevalitsimeen 
snep.purso.fi

Ammattina alumiini?
Purson riveissä on tilaa niin aloitteleville 
kuin kokeneillekin osaajille. Lue Pursosta 
työnantajana ja katso avoimet työpaikat: 

purso.fi/ura-pursolla

snep@purso.fi 
puh. 03 3404 111 
purso.fi/valaistus
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