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Kiitos
tuestasi!

Kynttilät valmistetaan Jyväskylän kupeessa Vaajakoskella käsityönä. Kotimaisuus ja laatu kiteytyy yhteen parafiinin 
muovautuessa kynttiläksi. 45 vuoden aikana tarkoin suunnitellut reseptit tuovat mukanaan palan historiaa. Salainen 

kynttiläresepti pitää sisällään lämpöä, raikkautta, tunnelmia ja satumaisia hetkiä. 
Jokaisen kynttilän sisältä löytyy lämmin sydän.

Sytytetään yhdessä kynttilä kotimaisuudelle!

Suomalaista kädentaitoa:
Kotimaisia käsintehtyjä kynttilöitä jo 45 vuotta Jyväskylästä



2
MANDARIINIRAITA

pöytäkynttilä 7x10 cm
tuotenro: 1670404-3

1
TALVENLUMO

pöytäkynttilä 7x10 cm
tuotenro: 1670401TL

3
JOULUN ODOTUS

pöytäkynttilä 7x10 cm
tuotenro:  1670411jo

LÄPIVÄRJÄTYT KYNTTILÄT
Läpivärjätty raidallinen kynttilä, 100 % parafiinia, tuoksuton, koko 7x10 cm, paloaika 45 h
Kynttilän liekin ihastuttava hehku on täydellinen tunnelman tuoja. Läpivärjätty kynttilä säilyttää kauniin värin-
sä myös kynttilän palaessa. Puttipajan pöytäkynttilän pintakuviointi on vivahteikkaan eläväinen, jota kynttilän 
liekin valo korostaa kauniisti.
Hinta 9 €

5
MANDARIINIRAITA

pöytäkynttilä 7x15 cm
tuotenro: 1670504-3

TONTUT

8
TONTTUKRUUNUT, 4 kpl/pkt, 18 cm 
TUOKSUTON, steariini, paloaika 8 h 

Hinta 10 €/pkt
tuotenro: 14013-4-1Kynttilöiden sävyt ovat kuvissa ohjeellisia, pieniä sävyeroja esiintyy eri valmistuserien välillä.

4
TALVENLUMO

pöytäkynttilä 7x15 cm
tuotenro: 1670501TL

6
JOULUN ODOTUS

pöytäkynttilä 7x15 cm
tuotenro: 1670511jo

7
TONTTUKYNTTILÄ

pöytäkynttilä 8x13cm
TUOKSUTON, parafiinia, paloaika 40 h

Hinta 12 €/kpl
tuotenro: 14017P-TO2

tuoksuton

Läpivärjätty raidallinen kynttilä, 100 % parafiinia, tuoksuton, koko 7x15 cm, paloaika 75 h
15 cm läpivärjätty kynttilä avautuu kauniin kukkamaisesti, kun sitä polttaa yhtäjaksoisesti useampia tunteja.  
Auenneet kynttilät ovat erittäin koristeellisia luomuksia!
Hinta 12 €



KRUUNUPUTIT JA KRUUNUT

9
KRUUNUPUTTI VALKOINEN, 2 kpl/pkt

tuotenro: 791570801

Näyttävä kruunuputti juhlistaa arjen ja tuo viimeisen silauksen juhlaan.  Kruunuputti tarvitsee oman jalan ja jalka ei kuulu pakettiin. Jalan voi tilata 
erikseen.  Ihanan kruunuputtikynttilän voit sytyttää pieneksi hetkeksi tuomaan tunnelmaa vaikkapa aamiaispöytään. Sulaakseen reunalle saakka sitä 
ei tarvitse polttaa tunteja, toisin kuin pöytäkynttilöitä suosittelemme tekemään.
Läpivärjätty kruunuputtikynttilä, 100 % parafiinia, tuoksuton, koko: 3,4 x 34 cm, paloaika 34  h
Myydään 2 kpl:n paketissa, paketti ei sisällä jalkoja. Hinta 16 € / 2 kpl

10
KRUUNUPUTTI HARMAA, 2 kpl/pkt

tuotenro:  791570886

11
KRUUNUPUTTI VIINI, 2 kpl/pkt

tuotenro: 791570813

12
KRUUNUPUTTI PUNAINEN, 2 kpl/pkt

tuotenro: 791570812

17
GLÖGIN TUOKSUISET läpivärjätyt kruunut,

 4 kpl/pkt, 20 cm, parafiini, paloaika 8 h
 Hinta 7 €/pkt

tuotenro: 792011363

15
HARMAAT yksiväriset 

läpivärjätyt kruunut, parafiini, paloaika 8 h
 4 kpl/pkt, 20 cm,  TUOKSUTON

Hinta 7 €/pkt, tuotenro: 791571386

Kynttilöiden sävyt ovat kuvissa ohjeellisia, pieniä sävyeroja esiintyy eri valmistuserien välillä.

14
KRUUNUPUTIN JALKA, 1 kpl/pkt

keraaminen, halk. 12 cm, korkeus 4,5 cm, 
Hinta 6 €/kpl, tuotenro: 42008-30

16
PUNAISET yksiväriset  

läpivärjätyt kruunut, parafiini, paloaika 8 h
4 kpl/pkt, 20 cm,  TUOKSUTON

Hinta 7 €/pkt, tuotenro: 7915712

tuoksuton

13
KRUUNUPUTIN JALKA, 1 kpl/pkt

keraaminen, halk. 12 cm, korkeus 4,5 cm, 
Hinta 6 €/kpl, tuotenro: 42008-01



tuoksuton

20
VANHA ROOSA

sydänkynttilä
tuotenro: 1410885

18
VALKOINEN
sydänkynttilä 

tuotenro:  1410801

SYDÄNKYNTTILÄT
Sydänkynttilä: 100 % parafiinia, tuoksuton, korkeus 8 cm, paloaika 40 h
Puttipajan sydänkynttilässä on paljon rakkautta pienessä paketissa.
Hinta 6 €

21
PUNAINEN

sydänkynttilä 
tuotenro: 1410812

22
VALKOINEN

Pallokynttilä 2 kpl/pkt
tuotenro: 1402001

tuoksuton

24
VANHA ROOSA

Pallokynttilä 2 kpl/pkt
tuotenro: 1402085

25
PUNAINEN

Pallokynttilä 2 kpl/pkt
tuotenro: 1402012

Pallokynttilä: 100 % parafiinia, tuoksuton, koko 6x8 cm, paloaika 12 h
Hinta 9 €/2 kpl:n pakkaus

PALLOKYNTTILÄT 2kpl

Kynttilöiden sävyt ovat kuvissa ohjeellisia, pieniä sävyeroja esiintyy eri valmistuserien välillä.

19
VAALEANHARMAA

sydänkynttilä 
tuotenro: 1410886

23
VAALEANHARMAA

Pallokynttilä 2 kpl/pkt
tuotenro: 1402086



LAHJAPAKETIT SYKSYYN JA JOULUUN

29
VALKEA JA HARMAA

läpivärjättykynttilä-lahjapaketti
TUOKSUTON, 2 kpl x 20 cm pöytäkynttilä, 

100 % parafiinia, paloaika 90 h

20 cm läpivärjätty kynttilä avautuu kauniin 
kukkamaisesti, kun sitä polttaa yhtäjaksoi-
sesti useampia tunteja.  Auenneet kynttilät 

ovat erittäin koristeellisia luomuksia!

Hinta 30 €
tuotenro: 7915-0186

30
VIINI JA PUNAINEN

läpivärjättykynttilä-lahjapaketti
TUOKSUTON, 2 kpl x 20 cm pöytäkynttilä, 

100 % parafiinia, paloaika 90 h

 20 cm läpivärjätty kynttilä avautuu kauniin 
kukkamaisesti, kun sitä polttaa yhtäjaksoi-
sesti useampia tunteja.  Auenneet kynttilät 

ovat erittäin koristeellisia luomuksia! 

Hinta 30 €
tuotenro: 7915-1312

28
VIINI JA PUNAINEN
vekkikynttilälahjapaketti
TUOKSUTON, 
2 kpl x 9 cm pöytäkynttilä, 
100 % parafiinia, paloaika 45 h
Hinta 15 €
tuotenro: 7914-1312

26
LUUMU JA PINKKI
vekkikynttilälahjapaketti
TUOKSUTON,
2 kpl x 9 cm pöytäkynttilä, 
100 % parafiinia, paloaika 45 h
Hinta 15 €
tuotenro: 7914-2438

Kynttilöiden sävyt ovat kuvissa ohjeellisia, pieniä sävyeroja esiintyy eri valmistuserien välillä.

tuoksuton

tuoksuton

27
PUUTERI JA KERMA
vekkikynttilälahjapaketti
TUOKSUTON,  
2 kpl x 9 cm pöytäkynttilä, 
100 % parafiinia, paloaika 45 h
Hinta 15 €
tuotenro: 7914-2802



facebook.com/puttipaja

TUOKSUKYNTTILÄT

38
KUUSIPUU tuoksukynttilä

Kuusipuu-tuoksukynttilä on ihastuttanut tuok-
sullaan jo kymmeniä vuosia ja siten muodostu-
nutkin yhdeksi Puttipajan klassikkotuoksuista.
Kuusipuu-kynttilästä voi aista maanläheisen 

kuusentuoksun, joka tuo mieleen pihkan, neulaset 
ja vastakaadetun havupuun. Tämä upea tuoksu 

vakuuttaa tuoksullaan!
tuotenro: 2000467

35
JOULUNTAIKA tuoksukynttilä

Jouluntaika-kynttilä tuo ihanimman joulutunnel-
man koteihin. Tuoksussa yhdistyvät kaneli, suklaa 

ja hivenen havupuuta.  Tuoksu on mausteinen, 
mutta makea - kaikkea mitä joulun kuuluukin olla.

tuotenro: 2000486

36
GLÖGI tuoksukynttilä

Glögi-kynttilässä on hienostuneen mausteinen 
tuoksu, jossa marjojen, kanelin ja suklaan aromit 
tuovat mieleen syksyn hämyiset illat ja kupin kuu-

maa glögiä. Tätä tuoksua on vaikea vastustaa!
tuotenro: 2000463

37
PIPARKAKKU tuoksukynttilä 

Piparkakun tuoksu tuo mieleen joulun 
ensimmäiset uunista otetut piparkakut, 

jotka mausteisen makeina sulavat kielelle. 
Piparkakku-kynttilästä löydät kanelin, 

neilikan ja siirapin aromeja, jotka hurmaavat 
tuoksullaan mausteisuudellaan.

tuotenro: 2000453

32
VANILJA tuoksukynttilä

Vanilja on ihastuttanut tuoksullaan jo kymmeniä vuosia 
ja siten muodostunutkin yhdeksi Puttipajan klassik-
kotuoksuista. Vanilja-tuoksukynttilä hurmaa vienon 
pehmeällä makeudellaan ja tunnistettavalla vaniljan 

tuoksullaan. tuotenro: 2000402

31
PUUVILLA tuoksukynttilä 

Puuvilla-kynttilästä voi aistia puhtaan 
tuoksuisen kuivan pyykin, jota sävyttää 

valkoinen puuvilla. Nämä tuoksut tuovat 
kotiin tuulahduksen puhdasta raikkautta.

tuotenro: 20004114

34
JOULUSAUNA tuoksukynttilä

Joulusauna-kynttilän tuoksua sävyttävät 
kuusenhavut ja koivuvihta, joita on maus-
tettu ripauksella paahteisen puusaunan 

tunnelmaa. tuotenro: 20004125

Kynttilöiden sävyt ovat kuvissa ohjeellisia, pieniä sävyeroja esiintyy eri valmistuserien välillä.

33
KANERVA tuoksukynttilä

Kanerva-kynttilän tuoksu ja väritys vievät 
mielen syksyiseen kangasmetsään, jossa ka-
nervan vieno, lempeä ja aavistuksen kirpeä 
tuoksu täyttää ilman. tuotenro: 2000490

Vienosti tuoksuvista tuoksukynttilöistämme löydät herkullisia ja raikkaita tuoksuja kotisi tunnelman luojiksi.
Tuoksukynttilät: 95 % parafiinia, 5 % steariinia, 0,5 % tuoksuöljyä, koko 7,3x10 cm, paloaika 45 h
Hinta 9 €



instagram #puttipaja

39
SININEN JA VALKOINEN
vekkikynttilälahjapaketti

TUOKSUTON, 2 kpl x 9 cm pöytäkynttilä, 
100 % parafiinia, paloaika 45 h

Hinta 15 € ,  tuotenro: 7914-2101

40
Itsenäisyyspäivän kruunut, tuoksuton,

 2 sinista ja 2 valkoista kruunua/pkt, 
korkeus 20 cm, parafiini, paloaika 8 h

Hinta 7 €
tuotenro: 791571301-214

42
LUMIHIUTALEKYNTTILÄ 3 kpl/pkt

100 % steariinia, tuoksuton,
koko 3x7 cm, paloaika 6 h

Hinta 10 €/pkt 
tuotenro: 79111402

SUOMI- JA LUMIHIUTALEKYNTTILÄT

tuoksuton

Kynttilöiden sävyt ovat kuvissa ohjeellisia, pieniä sävyeroja esiintyy eri valmistuserien välillä.

41
Itsenäisyyspäivän pallokynttilät

1 sininen ja 1 valkoinen jalallinen pallokynttilä
100 % parafiinia, tuoksuton, koko 6x8 cm, paloaika 12 h

Hinta 9 € 
tuotenro: 1402001-21

Huom!
10.11. mennessä tilatut 
itsenäisyyspäivän kynttilät toimi-
tetaan viimeistään joulukuun alussa 
ennen itsenäisyyspäivää. Tämän 
jälkeen tulleille tilauksille emme 
valitettavasti voi taata toimitusta 
joulukuun alkuun.

Jos haluat tuotteet ennen isänpäi-
vää, niin jätä tilaus 25.10. mennessä.

Tämän kauden tilauksien viimeinen 
jättöpäivä on 7.12.

tuoksuton



Puttipaja Oy, Talsanniementie 1, 40800 VAAJAKOSKI
p. 020 779 8680, info@puttipaja.fi, www.puttipaja.fi

43
Tonttupoika ja -tyttö, 31 cm, 

design Minna Immonen 
2kpl/setti

Hinta 25 €/setti
tuotenro: 478420

JOULUTONTUT Aivan kupeessa tunturin - välissä vaarojen voi onnekas nähdä lakin punaisen. 
Silloin on aika lausua taika - sen kuullessaan on osa tuntureiden tarinaa. 

On olemassa tallitonttu, riihitonttu, saunatonttu ja kotitonttukin. 
Jokaisen nutun alla on pieni sydän, 

jonka tehtävänä on saada sinut uskomaan ripaukseen satua. 
Me Puttipajalla uskomme tähän kauneimpaan tunturitarinaan.

44
Ripustettava tonttutyttö ja -poika,  18 cm,

design Minna Immonen
2kpl/setti

Hinta  12 €/setti
 tuotenro: 478412

Tuomme tunnelman elämän tärkeimpiin hetkiin.
Kynttilän lämmin liekki juhlistaa arkisen päivän, kruunaa kynttiläillallisen,

juhlistaa kastetilaisuuden ja antaa hääjuhlille arvokkuuden.
Jokainen kynttilämme on lämpimällä sydämellä varustettu.

Kynttilät valmistetaan Vaajakoskella käsityönä laadukkaista materiaaleista.  
Kotimaisuus ja laatu kiteytyy yhteen parafiinin muovautuessa kynttiläksi.

Kotimaisuudesta kertoo avainlipputunnus.
Puttipaja on toiminut jo vuodesta 1976 ja on edelleen perheyritys, 
jonka jokainen kynttilätekijä ja tyytyväinen asiakas on tärkeä.


