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Orthex Group Facts

Our brands:

€ 75M ISO ISO9001&14001

certified7 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

BSCI Member

An initiative of the Foreign

Trade Associaton [FTA]



Orthex Group
Kestävän kehityksen valinnat

Tuotteet 

suunnitellaan 

pitkäkestoiseen 

käyttöön

Käytämme 

kierrätyskelpoisia 

materiaaleja

Valmistamme

paikallisesti

Tavoite: 20% 
tuotannosta kierrätys- tai 

biomuovia vuonna 2020



Case 1: GastroMax™ 

Biopohjaiset tuotteet



GastroMax™ BIO keittiövälineet, -rasiat ja kattaus
Muovia luonnon uusiutuvista raaka-aineista

Tuotteet ovat kestäviä käytössä, hygieenisiä

ja konepestäviä

Valmistettu biopohjaisesta, sokeriruo’osta 

tehdystä materiaalista

5



GastroMax™ BIO keittiövälineet, -rasiat ja kattaus
Risiiniöljypohjainen biomuovi. Uutuus K-ryhmän myymälöissä.



Case 2: Kuluttajien kierrättämä 

uusiomuovi käyttöön



Orthex on hyödyntänyt teollisuuden kierrättämää muovia

raaka-aineena jo 90-luvulta saakka

Kuluttajamuovipakkausten keräys käynnistyi Suomessa 2016,

kun tuottajavastuu laajeni muovipakkauksiin ja Fortum käynnisti 

kierrätyslaitoksen kotitalouksien muovijätteelle

Vuoden 2017 alusta Lohjan tehtaalla otettiin käyttöön suomalaisten 

kierrättämä uusiomuovi, josta valmistetaan mm. kukkaruukkuja,

saaveja, sankoja ja säilytyslaatikoita

Kuluttajien kierrättämä uusiomuovi käyttöön
”Minne menee käytetty muovipakkaus?”



Case 3: Vanhoista kalaverkoista 

tehdyt ämpärit



Merten muoviroska koostuu suurelta osin hylätyistä verkoista,

Euroopan rannikoilta kerätystä roskasta 17 % on vanhoja 

kalaverkkoja

Ämpärin raaka-aine on peräisin Pohjois-Euroopan satamista,

joissa kalastajilta kerätään maksutta kalastusverkot ja –köydet

Vanhoista kalaverkoista tehdyt ämpärit
Ennaltaehkäisemme merten roskaantumista



Case 4: Kukkaruukkukampanja
Kiertotalousyhteistyössä Kesko, L&T ja Orthex



Kesko, Lassila & Tikanoja ja Orthex ylpeänä esittävät:

Muovi kuuluu kiertoon: Kukkaämpäreistä kukkaruukkuja



Case 5: SmartStore™ Collect -

lajittelujärjestelmä



UUTUUS 2020! SmartStore™ Collect
Fiksuun kotitalousjätteen lajitteluun ja säilytykseen



Lähtötilanne: 
• Täysin uusi tuote K-Citymarketin 

asiakkaille
• Kotitalousjätteiden lajittelu kasvaa 

vauhdilla

Lanseeraus nyt kaupoissa!

SmartStore™ Collect setin 
vähittäismyynti on lähtenyt 
todella hyvin liikkeelle 



Case 6: Kamupak-yhteistyö



Orthex & Kamupak
Panttipalvelu uudelleenkäytettäville take away-pakkauksille



Tavoitteet kannattaa asettaa korkealle, valmius muuttua ja muuttaa 

asioita ratkaisee

Kuluttajaa kiinnostaa – ja hän on valmis hiukan myös maksamaan 

vastuullisesta valinnasta

Moni kuluttaja on epäluuloinen yritysten harjoittaman ”viherpesun” 

suhteen, avoimuus ja läpinäkyvyys toiminnassa erittäin tärkeää

Partnerit ja yhteistyö ovat yhä tärkeämmässä roolissa onnistumisessa

Vastuullisuus vetää myös ulkomailla, biopohjaiset ja kierrätysmateriaalit 

ovat ovenavaaja vientimarkkinoilla

Vastuullisuus toiminnan ytimessä
Mitä olemme oppineet matkan varrella



Orthex allekirjoitti 6.3.2020 European Plastics

Pact:in (Euroopan Muovisitoumus)

European Plastics Pact:

Edelläkäyvien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden koalitio

Tavoitteena hallita muovien käyttöä osana kiertotaloutta

lisäämällä, kierrättämällä ja uusiokäytöllä




