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Fiskars Group sitoutuu ilmastotoimiin liittymällä Business 
Ambition for 1.5°C -aloitteeseen ja asettamalla tieteeseen 
perustuvat päästötavoitteet  

Fiskars Group on asettanut Science Based Targets -aloitteen vahvistamat tavoitteet 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tieteeseen perustuvat tavoitteet ovat askel 
eteenpäin kohti hiilineutraalia liiketoimintaa, joka on yksi yrityksen kolmesta pitkän 
aikavälin vastuullisuussitoumuksesta. 

Fiskars Groupin on asettanut tieteeseen perustuvat ja Pariisin sopimuksen 
kunnianhimoisimpien suunnitelmien mukaiset tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä. Tavoitteiden mukaisilla toimilla pyritään siihen, että ilmaston lämpeneminen 
voidaan rajoittaa 1,5 °C:een. Fiskars Group on sitoutunut ilmastotoimiin ja liittynyt YK:n 
Business Ambition for 1.5°C -aloitteeseen. 

"Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin alueisiin ja elinkeinoihin ympäri maapalloa. Haluamme 
olla osa ratkaisua ja toimia sen varmistamiseksi, että myös tulevien sukupolvien arki on 
ainutkertaista. Tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden asettaminen on osa 
hiilineutraaliin liiketoimintaan tähtäävää pitkän aikavälin sitoumustamme", Fiskars Groupin 
väliaikainen toimitusjohtaja Sari Pohjonen sanoo. 

Science Based Target -aloite (SBTi) on vahvistanut Fiskars Groupin tieteeseen perustuvat 
tavoitteet. SBTi on CDP-ohjelman, YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteen, Maailman 
luonnonvaraininstituutin (WRI) ja Maailman luonnonsäätiön (WWF) yhteishanke, joka antaa 
riippumattoman arvion yritysten tavoitteista ja varmistaa, että ne ovat linjassa ilmastotieteen 
uusimpien tutkimustulosten kanssa. SBTi kannustaa yrityksiä asettamaan tieteeseen 
perustuvia tavoitteita ja parantamaan kilpailuetuaan siirryttäessä kohti vähähiilistä taloutta. 
Maailmanlaajuisesti jo yli 460 yrityksellä on vahvistetut tieteeseen perustuvat tavoitteet. 
Fiskars Group liittyy nyt niiden noin 20 suomalaisyrityksen joukkoon, jotka ovat tähän 
mennessä liittyneet mukaan aloitteeseen ja asettaneet vahvistetut tavoitteet. 

 

Fiskars Group on asettanut seuraavat tieteeseen perustuvat tavoitteet: 

1. Fiskars Group sitoutuu vähentämään omien toimintojensa (scope 1 ja 2) 
kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2017 
tasoon verrattuna. 

2. Fiskars Group sitoutuu vähentämään kuljetus- ja jakelutoimintojensa (scope 3) 
kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 
tasoon verrattuna. 
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3. Fiskars Group sitoutuu siihen, että ostomääräisesti 60 prosentilla sen tavaran- ja 
palveluntoimittajista  on tieteeseen perustuvat tavoitteet vuoteen 2024 mennessä. 

 
"Onnittelemme Fiskars Groupia siitä, että se on asettanut päästöjenvähennystavoitteet, jotka 
noudattavat Pariisin sopimuksen kunnianhimoisinta tavoitta, lämpenemisen rajoittamista 
1,5 asteeseen", Maailman luonnonsäätiön tieteeseen perustuvien tavoitteiden päällikkö 
Alexander Farsan sanoo. Maailman luonnonsäätiö on yksi Science Based Targets -aloitteen 
kumppanijärjestöistä. 

Farsan jatkaa: "Asettamalla ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteet Fiskars Groupilla on 
hyvät mahdollisuudet menestyä ja johtaa siirtymistä nollapäästötalouteen." 

 

Fiskars Group pyrkii hiilineutraaliin toimintaan; ilmastotoimille tunnustusta myös 
CDP:lta  
 
Aikaisemmin tänä vuonna Fiskars Group julkisti kolme pitkän aikavälin 
vastuullisuussitoumustaan: kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palvelujen suunnittelun, 
hiilineutraalin toiminnan saavuttamisen ja positiivisen vaikutuksen luomisen. Tieteeseen 
perustuvien tavoitteiden asettaminen on askel eteenpäin yrityksen matkalla kohti 
hiilineutraalia liiketoimintaa. Seuraavan vuoden kuluessa Fiskars Group laatii aikataulutetun 
ilmastosuunnitelman, joka sisältää 1,5 asteen sitoumusta tukevia lyhyen aikavälin tavoitteita. 

Aiemmin tänä vuonna Fiskars Group saavutti ilmastotoimiensa ansiosta CDP:n listauksessa 
johtajuustason ja A– -luokituksen. CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ilmasto-
ohjelma, jonka puitteissa yritykset, kaupungit ja alueet voivat mitata, julkistaa, hallita ja jakaa 
tärkeitä tietoja ympäristösuorituskyvystään. Fiskars Groupille A– -luokitus on osoitus siitä, 
että yritys on oikealla tiellä kohti kestävää tulevaisuutta ja keskittää vastuullisuustoimiaan 
oikeille alueille. 
 
Fiskars Group on vähentänyt CO2-päästöjään 24 % vuoteen 2017 verrattuna tekemällä 
energiansäästötoimia ja investoimalla uusiutuvaan sähköön. Vuonna 2019 yritys säästi 
2 399 tonnia hiilidioksidia pienentämällä sähkönkulutusta ja vähentämällä toimintojensa 
päästöjä. Tällä hetkellä 46 prosenttia Fiskars Groupin tuotantolaitoksissa ja 
jakelukeskuksissa käytettävästä sähköstä on peräisin uusiutuvista lähteistä. 
 
"Vastuullinen toiminta on Fiskars Groupin ytimessä. Visiomme positiivisesta ja kestävästä 
vaikutuksesta ihmisten elämään voi toteutua vain, jos vastuullisuus on mukana kaikessa, 
mitä teemme. Pyrimme jatkuvasti löytämään ratkaisuja, joiden avulla voimme minimoida 
ilmastovaikutuksiamme koko arvoketjussamme, ja teemme läheistä yhteistyötä 
kumppaniemme kanssa voidaksemme pienentää negatiivisia vaikutuksia", Sari Pohjonen 
toteaa. 
 
 
 
Lisätiedot medialle: 

https://www.linkedin.com/company/cdp-worldwide/
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Lisätietoja Fiskars Groupin vastuullisuudesta vuoden 2019 yritysvastuuraportissa: 
https://www.fiskarsgroup.com/sites/default/files/FiskarsGroup_Sustainability_Report_2019.pdf  
 
Jenni Marsio 

Viestintäpäällikkö 

Fiskars Group 

+358 45 636 0400 

jenni.marsio@fiskars.com 

 

Making the everyday extraordinary  

Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. 

Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat 

mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme 

tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja 

tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä 

(FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä 

@fiskarsgroup. 

https://www.fiskarsgroup.com/sites/default/files/FiskarsGroup_Sustainability_Report_2019.pdf
mailto:jenni.marsio@fiskars.com
http://www.fiskarsgroup.com/

