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Tuskin aavisti hollanti
lainen Peter  Thorwöste 
vuonna 1649, että 
 hänen Fiskarsin kylään 
perustamastaan yrityk
sestä kasvaisi yksi maa
ilman johtavista kulut
tajatuotteiden valmis
tajista. Tänä päivänä 
yrityksen kirveistä ja 
saksista on muodos
tunut vertailukohta 
muiden valmistajien 
tuotteille.

   Teksti: Tommi Hakala 
Kuvat: Fiskars Group

Kaikkea kattilasta 
karsintasahaan

Yritys: Fiskars 365 vuotta

ã Osa menestystä ovat tarkkaan suunnatut tuotteet. Esimerkiksi 
halkaisukirveissä valikoima kattaa kaikki kokoluokat, käyttäjä voi 
valita itselleen, eikä valmistajalle sopivimman mallin.

Pitkäikäisillä yrityksillä on pää-
sääntöisesti yksi yhteinen nimit-
täjä – tuotannon monialaisuus 
ja ajassa muuttumisen taito. Ny-
kyinen Fiskars Group on tästä yk-
si esimerkki. Laajalla ja laatuun 
perustuvalla toiminnallaan se on 
pysynyt maailman myllerryksissä 
mukana. Tuotemerkit Fiskars, Iit-

tala ja Arabia mielletään edelleen 
laatutuotteiksi.

Monia johtotähtiä
Ehkäpä klassisin Fiskars-tuote 
ovat vuonna 1967 esitellyt muo-
vikahvaiset sakset, joiden Fiskars 
Orange -väri on USA:ta myöten 
tavaramerkiksi rekisteröity. Muo-
vin ja erilaisten metallien liittämi-
nen sekä nykyisin myös kompo-
siittimateriaalien hyödyntäminen 
ovat oleellista tekijöitä monissa 
Fiskars-tuotteissa. Välyksettömäs-
ti liitetyt kirveen- ja vesurinvarret 
kestävät sen ajan kuin terätkin.

Yksittäinen oksanhaara Fis-
karsin kaaressa oli päätös aloittaa 
myös metsäkoneiden valmistami-
nen. Valmet 565 -maataloustrak-
toriin perustunut konsepti ei saa-
nut kuitenkaan suosiota. Kyseises-
sä koneessa käytetty Fiskars Tuk-
kikurki loi kuitenkin pohjan puu-
tavarakuormainten valmistuksel-
le. 70-luvun lopulla Fiskars 65 oli 
kuorma-autonostureiden notkea-
liikkeinen hittituote.

Myös eri valmistajien Suomeen 
toimittamissa metsäkoneissa Fis-
kars-nosturit olivat ensiasennus-
vaihtoehto. Nyt niiden elämän-
kaari jatkuu edelleen eri valmis-
tajan alaisuudessa. Metsäpuolen 
varusteissa erilaiset metsureiden 
työvälineet ovat olleet tärkeässä 

osassa, nostokoukut ja kaatovän-
kärit tunnetuimpina apulaisina.

Käsityökalut tarjoavat  
markkinoita
Nykyisin tuoteskaala on suun-
nattu kuluttajapuolen tuotteisiin. 
Valmistusohjelma sisältää kaikkia 
mahdollisia ei-moottoroituja työ-
välineitä puutarhan ja viheraluei-
den hoitoon. Yksi tärkeä alue ovat 
puutarhatyökalujen vaihtovarsi-

konseptit, joissa varsia on valitta-
vissa eri mitoissa. Niihin liitettäviä 
työvälineitä on runsas valikoima.

Uusina tuotteina muovivartisis-
sa tuotteissa esiteltiin tänä vuonna 
rankojen ja pilkkeiden käsittelyyn 
tarkoitetut pokarat. Perinteisiä-
kään työkalujakaan ei ole unoh-
dettu. Juhlavuoden kunniaksi esi-
teltiin myös puuvarsiin perustuva 
Classic -puutarhatyökalujen  mal- 
listo. 
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