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Orthex Group Facts

Our brands:

€ 67M ISO ISO9001&14001:

2015 certified 7 Sales 

offices

Turnover:

40
Customers in

Countries on 

four continents

Personnel: 

300
important 

employees

Factories: 

3 in Sweden 

and Finland

5 product categories:

Kitchen Storage Home &

Yard

Children Plant care



Joka suomalaisen kodin esineitä…
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Iltasanomat 2.3.2019

113.500 vastaajaa

1-2 3-4 5



- Toimintaympäristö

- Kilpailutekijät

- Teknologia / Digitalisaatio / SoMe / AI…

- Megatrendit ja trendit

- Kuluttajien mieltymykset

- Organisaation kyky muuttua

Muutos on ainoa pysyvä asia…kestävä kehitys on 

megatrendi joka avaa mahdollisuuksia
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Selkeä visio ja strategia jonka pystyy 
mittaamaan ja ketterästi tarkentaa



Sustainability work flow

Turnover 

Long lasting and recyclable products

Delivery performance rate

Share of Bio and Recycled material

Production scrap rate

Energy efficiency 

Presence rate & Work related accidents

Stakeholder evaluation

Safe and tested products
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ECONOMICAL ENVIRONMENTAL SOCIAL

Growing and profitable business

Sustainable products

Customer satisfaction

Environmentally sustainable choices

Resource efficiency

Responsible production and consumption

Caring for our people

Stakeholder engagement

Product safety

To be the no. 1 branded consumer goods company in Storage 
in Northern Europe and the leading household player in the Nordics

VISION

Orthex Group develops, produces and markets functional household products to customers and consumers. Our offering is 
based on appealing and innovative concepts, responsibly produced mass market products of high quality and leading brands.MISSION



Orthex seuraa YK’n kestävyystavoitteita
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We are actively 

following the UN 

Sustainable 

development goals. 

Today we are 

focusing on the 

areas marked with      

and the aim for the 

future is to cover all 

of the goals where 

we can contribute.
✓

✓

✓



▪Omat laadukkaat innovaatiot ja klassikkotuotteet

▪Uudet kestävät kokonaisratkaisut

▪Johdonmukainen aktiivinen viestintä

Vastuullinen Brändin rakentaminen on 

pitkäjänteistä työtä
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Orthex Group
Kierrätyksellä kohti kestävää kulutusta



Kierrätyksellä kohti kestävää kulutusta

• Suomalaisten kotitalouksien kierrättämä muovi kiertää 

nyt eteenpäin uusina tuotteina.

• Uutuustuotteisiin käytetty raaka-aine, CIRCO-

uusiomuovi, jalostetaan Riihimäellä, Fortumin 

Kiertotalouskylän Muovijalostamolla. 

• Uusiomuovista valmistetaan mm. kukkaruukkuja, 

saaveja, sankoja ja säilytyslaatikoita.

• Jopa 80% pienempi hiilijalanjälki!

Kuluttajien kierrättämä uusiomuovi käyttöön



Uutta: Orthex-lumilelut

Tuotevalikoima kierrätetystä muovista
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Kuluttajaviestintää Euroopassa
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Vanhoista kalaverkoista tehty Orthex-sanko
Myymälöissä nyt
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o Mediaosumat: Yle Uutiset

(yle.fi), Kauppalehti, 

Tekniikka&Talous, Yle 

Uutiset Keski-Suomi, 

Svenska Yle , Patarumpu 

Vieraskynä 

o Omat some-postaukset: 

o Facebook: 6 postausta 

joilla yht: tavoittavuus 

263 657  (uniikit hlöt), 

72 jakoa, 35 

kommenttia ja 1054 

tykkäystä/reaktiota

o Twitter: 5 postausta, 

tavoittavuus 6872 hlöä

o Linkedin: 5 postausta, 

tavoittavuus 3901 hlöä

Kalaverkkosanko menestys mediassa & somessa
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https://yle.fi/uutiset/3-10658381?fbclid=IwAR1bwz21biUxSQ9xKL7EVdsnmr2kKo0BA3h3_n3E5KBIEwRkYDjK4VJByFo
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tata-kehtaa-jonottaa-orthex-tekee-vanhoista-kalaverkoista-ampareita/02fac666-d254-47dc-931c-9c0966717f40?fbclid=IwAR2Rbh7eD8TvLFLX29z-mnZxoAai-3omIG7FYoGzbFBO73coutImC-CSszY
https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/kemia/nyt-ampareita-saa-jonottaa-hyvalla-omalla-tunnolla-orthex-tekee-vanhoista-kalaverkoista-ampareita-17-rannikon-muoviroskasta-on-vanhoja-kalaverkkoja-6763372?fbclid=I
https://areena.yle.fi/1-50120040?seek=275&fbclid=IwAR30ZlfRYGL-5Idu5Ncc2FoFmyEgMcmip97rb6k-cZAZ4nPpueMJi8qjvHA
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/07/klimattank-satter-press-pa-plastindustrin-fabrik-i-lojo-gor-plast-av-sockerror
https://www.patarumpu.fi/2019/04/15/vieraskyna-kalaverkoista-sangoiksi%ef%bb%bf/


▪ Kaikissa tuotteissa, joissa voimme saavuttaa saman laadun ja ominaisuudet, on tavoite siirtyä

kierrätysmuoviin

▪ Tällä hetkellä elintarvikekelpoisuusvaatimukset estää kierrätysmuovin käytön monissa tuotteissa

Tavoitteemme: 20% kierrätys-/ biomuovia vuonna 2020
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Kierrätysmuovin käytön maksimointi

Botanica Range Cultivate Range Epoque Range Pauliina Range Structure Range
Watering can

outdoors Range
Plant Care

Grand Total

2015 71% 65% 57% 0% 43% 31% 35%

2016 91% 77% 63% 21% 43% 37% 44%
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Share of recycled plastic, % of total sales



Vuosittainen ämpäristöteko myös 2019
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Biomuovista kasvua

Lanseeraus 2018-2019



GastroMax-tuotteet biomuovista 

Uusi innovatiivinen tuotesarja

17 https://www.youtube.com/watch?v=JRmxamMgqLE&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=JRmxamMgqLE&t=12s


GastroMax-tuotteet biomuovista 

Uusi ainutlaatuinen materiaali, joka on kehitetty yhdessä Stora Enson kanssa

98 % biopohjainen komposiittimateriaali

▪ 1-2 % lisäaineita (sidosaineita) 

Tuotteissa yhdistyvät puun luonnollinen ilme ja vahvuus sekä muovin toiminnalliset 

edut (mm. konepesunkesto)

Työvälineet kahvoineen voi kierrättää metallijätteenä ja leikkuulaudat samalla tavoin 

kuin tavalliset muovituotteet

Pohjoismaista laatua, leikkuulaudat valmistetaan Suomessa ja työvälineet Ruotsissa

Materiaali sekoitetaan paikallisesti → minimaalinen logistinen kuormitus

Uusiutuva materiaali – jopa 80 % pienempi hiilijalanjälki
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Aihe kiinnostaa -MTVn pääuutislähetyksessä

https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikke

li/uusi-materiaali-markkinoille-kuusesta-

ja-sokeriruo-osta-valmistettu-

biokomposiitti-korvaa-

muovia/7020274#gs.EGGX0NI
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Sosiaalinen Media
Massive visibility in Social Media, lots of  sharing and commenting
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Kansainvälistä kiinnostusta Frankfurtin 

Ambiente messuilla yli 70 toimittajan 

haastattelussa BIO tuotteista



- Valmius muuttua ja muuttaa asioita – kuitenkin arvoista ja visiosta tinkimättä

- Oikeus kokeilla ja myös epäonnistua ja oppia – ”yrittäjähenkisyyttä”

- Partnerit ja yhteistyöt yhä tärkeämmässä roolissa onnistumisessa ja 

mahdollisuuksien luomisessa

- Suomalaisen yrityksen laajempi yhteiskunnallinen merkitys

- ”Kilpailukykyiset hyvinvoivat yritykset ovat elinehto hyvinvoivalle 

Suomelle” (Martti Hetemäki)

Muutos on ainoa pysyvä asia… hereillä on 

pysyttävä
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