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Osmia – suomalaisten tuoksujen erikoisosaaja 

Suomalaisen ammattilaisen käsissä valmistuvat Osmia-huonetuoksut sisustavat koteja 
ja erilaisia tiloja luonnontuoksuin ympäri vuoden.

Osmian asiantunteva valmistus perustuu 
yrityksen perustajan Eero Vänttisen 
monivuotiseen intohimoon ja elämäntyöhön 
tuoksujen kehittäjänä.  Kemiasta tohtoriksi 
väitellyttä Vänttistä on kiehtonut jo 30 vuotta 
sitten erityisesti suomalaisessa luonnossa 
esiintyvien tuoksujen käyttö laadukkaissa 
kylpytuotteissa.  Ajan hengen mukaisesti 
samoja tuoksuja on nyt myös Osmia-brändin 
huonetuoksuissa: tuoksudiffuusereissa ja käsin 
valetuissa kynttilöissä.

Osmia Oy:n valmistamien huonetuoksujen 
inspiraatiot ovat suurelta osin lähtöisin tutusta 
ja jopa nostalgisesta pohjoisen luonnosta. 
Kotiin voi hankkia katajan tuoksua, kesäyön, 
mäntymetsän tai villiruusun tuoksuja. Monelle 
ne edustavat Suomen luontoa parhaimmillaan.
Lisäksi Osmian valikoimissa on kansainvälisiä 
vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi rosmariinin, 
vetiverin tai laventelin tuoksut. 

Nouseva trendi myös Habitaressa

Kuluvana syksy- ja talvikautena koteja sisustetaan taas tuoksuilla – ja vuosi vuodelta 
enemmän. Luontokokemuksiin ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvistä tuoksuista 
kiinnostavina koetaan tällä hetkellä erityisesti savuiset ja toisaalta parfyymiset tuoksut.

–  Syksyä ja talvea kohti ihmiset valitsevat myös voimakkaampia ja mausteisempia 
tuoksuja verrattuna kesään liittyviin kestosuosikkeihin, joita myydään käytännössä 
ympäri vuoden.  Koivu-, Raparperi- ja Kielo -tuoksujemme rinnalle nousevat 
esimerkiksi Omena-Kaneli, Santelipuu ja Appelsiininkukka,  luonnehtii Eero Vänttinen 
tuoksujen suosittuutta ja suuntauksia.

Kuva: Osmia Oy, Rosa Yliaho.



Habitare-messuilla Osmia esittelee kolme uutta ja trendikästä signature-tuoksua: 
Tuberosan kukan, Puuvillan sekä Jasmiiniteen.

Minkälainen on suomalaisten tuoksumaku?

Yrityksen toimitusjohtaja Pasi Väistö kertoo, että Osmian tuoksujen lähtökohtana ovat 
miedot, mahdollisimman ilmavat ja luonnonläheiset tuoksut, jotka juuri ja juuri 
huomaa huoneeseen astuessaan.  Suomalainen maku tuoksuilla sisustamisen suhteen 
on hillitty.  Osmiassa valitaan raaka-aineet hyvin huolella. Yrityksessä tiedetään, että 
raaka-aineissa on eroja, ja Osmia-tuoksuihin ne valitaan laadukkaan tuoksun 
perusteella, ei edullisen hinnan.

Väistö tuo esille kynttiläsesonkiin liittyvän piirteen suomalaisissa kuluttajissa:  
– Aluksi kohtasimme asiakkaita, joille tuoksukynttilä oli kuin punainen vaate: kynttilän 
ei pidä tuoksua liikaa ja voimakkaan esanssiset, hinnaltaan edulliset massatuotteet 
koettiin paremminkin tunnelmaa pilaavina kuin rakentavina. Laadukkaiden tuoksujen 
yleistyttyä asiakkaina on nyt paljon niitäkin, jotka aiemmin vastustivat koko 
tuoteryhmää.

Osmia valmistaa huonetuoksudiffuserit apteekkihenkiseen, ruskeaan lasipulloon, ja 
siihen sijoitetut rottinkiset tikut ovat näyttävä sisustuksellinen elementti.  Osmian 
diffuuserit valmistetaan lähituotantona Helsingin Herttoniemessä. 

- Tuoksumme ovat turvallisia, sillä laimentimena ei enää käytetä alkoholeja, vaan 
biohajoavaa ja palamatonta, tähän tarkoitukseen kehitettyä yhdistettä. Itse tuoksujen 
valmistuksessa käytetään sekä luonnon eteerisiä öljyjä että parfyymiteollisuudessakin 
käytettäviä tuoksuyhdisteitä, kiteyttää Pasi Väistö.

Helsingin Herttoniemessä, yrityksellä on valmistuksen lisäksi oma tuotekehitysyksikkö 
sekä tehtaanmyymälä. Tuoteperheeseen kuuluvat lisäksi saunatuoksut, saippuat ja 
shampoot sekä erilliset spa- ja kylpylätuotteet.

Lisätietoja tuotteista, kuvapyynnöt ja tuotelainat kuvauksiin: Osmia Oy, Pasi Väistö, 
pasi.vaisto@osmia.fi tai puhelimitse +358 9 2917414

Lisätietoja: Viestintä Platina, Tiina Väkeväinen,  tiina.vakevainen@kolumbus.fi        tai 
puhelimitse +358 500 742348 
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