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Patrick von Essen nimitetty Fiskarsin kiinteistöjohtajaksi  
 

Fiskars on nimittänyt Patrick von Essenin konsernin uudeksi kiinteistöjohtajaksi 3.9.2012 alkaen. Von 

Essen tulee Fiskarsille Neste Jacobsilta, jossa hän toimii Oil & Gas –liiketoiminta-alueen johtajana. 

Hän on aiemmin toiminut useissa johtotehtävissä Pöyry-konsernissa. Kiinteistöjohtajana von Essen 

raportoi Fiskarsin toimitusjohtajalle Kari Kauniskankaalle.  

 

“Toivotan Patrick von Essenin lämpimästi tervetulleeksi Fiskarsin Kiinteistöjen johtajaksi. Patrick tuo 

Fiskarsiin vahvaa liiketoimintaosaamista ja sidosryhmäajattelua, jotka ovat tärkeitä Ruukin 

menetykselle myös jatkossa. Jokainen Fiskarsilla on ylpeä yhtiömme synnyinpaikasta Fiskarsin 

Ruukista, sen historiasta ja viimeaikaisesta kehityksestä. Ruukilla ja sen ympäristöllä onkin erityinen 

paikka sydämissämme, ja yhdessä muiden Fiskarsin kiinteistöjen kanssa se muodostaa myös osan 

yhtiömme liiketoiminnasta”, sanoo Kari Kauniskangas, Fiskarsin toimitusjohtaja. 

 

"Tulen Fiskarsille intoa täynnä ja samalla nöyränä. Minulle Fiskars edustaa korkeaa laatua ja kestävää 

kehitystä. Kun jatkamme Fiskarsin kiinteistöjen, ja erityisesti Fiskarsin Ruukin kehittämistä, tulee sekä 

kunnioittaa kaikkea tähän asti tehtyä hyvää työtä että vaalia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Fiskarsin 

Ruukin tulee jatkossakin houkutella uusia yrittäjiä, uusia asukkaita ja lisää kävijöitä”, kommentoi 

Patrick von Essen. 

 

Fiskarsin edellinen kiinteistöjohtaja Tomas Landers jätti yhtiön keväällä 2012 keskittyäkseen uusiin 

haasteisiin. 

 

Fiskarsin Kiinteistöt hallinnoi yhtiön omistuksia Fiskarsin Ruukissa sekä yhtiön tehdaspaikkakunnilla. 

Kiinteistöjen tunnetuin osa on ehdottomasti yhtiön synnyinpaikka, Fiskarsin Ruukki, josta on tullut 

kansainvälisestikin tunnustettu suomalaisen taiteen ja muotoilun keskus. Vuonna 1649 perustettu 

Ruukki tarjoaa nähtävää ja koettavaa kaikkina vuodenaikoina. Siellä vierailee vuosittain 150 000 

kävijää tutustumassa kattavaan palvelu- ja elämystarjontaan. Kiinteistöyksikkö kehittää myös yhtiön 

omistamaa 15 000 hehtaarin maaomaisuutta ja 3 700 hehtaarin vesialueita, jotka sijaitsevat pääosin 

Fiskarsin Ruukin ympäristössä ja Hankoniemellä Etelä-Suomessa. 

 

 

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500 

 

 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit 

ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu 

NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2011 Fiskarsin liikevaihto oli 743 miljoonaa euroa ja 

henkilöstömäärä oli noin 3 400 yli 20 maassa.www.fiskarsgroup.fi. 


