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Pukkila viettää juhlavuotta  
Kotimaisia keraamisia laattoja jo 140 vuotta 
 

Pukkila Oy Ab viettää tänä vuonna 140-vuotisjuhlavuottaan. Pukkila on Suomen ainoa kotimaassa 
keraamisia laattoja valmistava yritys. Vahvan brändin, korkean laadun ja toimitusvarmuuden ansiosta 
Pukkila on kestänyt alan kovan kilpailun ja pystynyt säilyttämään kotimaisen tuotannon. Täydellä 
kapasiteetilla toimiva tehdas sijaitsee Turussa. 

Pukkilan tarina alkoi 140 vuotta sitten kaakeliuunien valmistuksella. Keraamisten laattojen tuotanto 
käynnistyi vuonna 1931 ja jatkuu edelleen Turun Pitkämäessä, jonne kaakelitehtaan ensimmäiset 
rakennukset nousivat vuonna 1903. Tänä päivänä Pukkila on Suomen ja Pohjoismaiden ainoa keraamisia 
laattoja valmistava yritys. Kotimaisten laattojen osuus Pukkilan Suomen myynnistä oli yli 50 prosenttia.  

Avain menestykseen on ollut suomalainen design. Vuodesta 1968 lähtien laattoja ovat olleet 
suunnittelemassa nimekkäät suomalaiset graafikot, taiteilijat ja muotoilijat.  Ensimmäiset Pukkilan 
kuviolaatat suunnitteli Erik Bruun yhdessä vaimonsa Sinikka Kinnunen-Bruun kanssa. Heidän lisäkseen 
laattoja ovat suunnitelleet mm. Karin Widnäs, Marjatta Metsovaara, Markku Piri, Stefan Lindfors, Jarkko 
Kallio ja Harri Helorinne.  

Palkittua muotoilua ja vahvaa laatua 

Pukkilan muotoilu on saanut vuosien varrella tunnustusta niin kotimassa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 
2006 Helorinne & Kallion Pukkilalle suunnittelema Suomi-mallisto palkittiin Fennia Prize 
-kunniamaininnalla. Tunnustus näkyi myös Pukkilan kotimaisten design-laattojen myynnissä, joka kasvoi 60 
prosenttia kahdessa vuodessa. Vuonna 2009 lanseerattu Pala-mallisto on puolestaan palkittu 
kansainvälisellä Red Dot Design Award -palkinnolla. 

Laattojen suunnittelu ja mallistoajattelu lähtevät Pukkilalla kuluttajien tarpeista: erilaisiin koteihin ja 
erilaisille ihmisille on rakennettu tarinallisia kokonaisuuksia. Mallisto on laaja, Pukkilan tuotannossa on 250 
erilaista laattaa. Kotimaisessa tuotannossa periaatteena on rakentaa kokonaisvaltainen mallisto, jossa 
uudet sarjat täydentävät jo markkinoilla olevia. 

Korkean laadun takaavat modernit laitteet ja tiukimmatkin laatu- ja ympäristövaatimukset täyttämään 
hiottu tuotantoprosessi. Pukkila tuottaa vuosittain noin miljoona neliötä laattoja, mistä 40 % menee 
vientiin mm. Ruotsiin ja Venäjälle.  

Lisätietoja  

Johan Westerlund, puh: 0400-666 018, johan.westerlund@pukkila.com 
toimitusjohtaja, Pukkila Oy Ab 
www.pukkila.com  
 

Pukkila Oy Ab on vuonna 1874 perustettu kotimainen keraamisia laattoja valmistava ja maahantuova 
yritys. Pukkilan palveluksessa on nykyisin noin 115 henkilöä. Yhtiön tuotantolaitos ja pääkonttori sijaitsevat 
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Turussa. Suomessa on viisi myymälää ja koko maan kattava jälleenmyyjäverkko. Pukkila vie laattoja mm. 
Ruotsiin ja Venäjälle. Pukkila Oy Ab kuuluu Ricchetti Group -konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista 
keraamisten laattojen valmistajista.  

 


