
 
 

 
 

 

Besökscentrets byggnad: lekfull, modern och skapad med stolthet 

Besökscentret Fazer Experience och det intilliggande mötescentret högaktar Fazers 

125-åriga historia, men är samtidigt en betydande satsning för bolagets framtid. De 

traditionella besöken till Fazer förvandlas till en upplevelse för alla sinnen i det 

besökscenter som byggts i utkanten av Fazers fabriksområde i Vanda. 

Besökscentrets glasfasader välkomnar besökarna att uppleva Fazer i alla dess 

former. Besökaren får ta del av såväl de klassiska Fazer-produkternas historia som 

av bolagets framtidsplaner. Arkitektbyrån K2S har ritat byggnaden och 

byggplaneringsföretaget SRV har stått för byggandet. 

 

Besökscentret har förverkligats av tiotals byggarbetare, hantverkare och kreativa 

formgivare. Finländska material dominerar besökscentrets ytor både ute och inne. 

Byggnadens tak har en bågformad furubeklädnad, och dess rundade form omsluter hela 

besökscentret som ett mjukt täcke av trä. 

”Byggnaden är en kombination av modern formgivning och traditionella material. Vi ville 

göra arkitekturen överskådlig och stilren men samtidigt ny. Geometrisk lekfullhet är ett 

återkommande tema i byggnaden. Dessutom ville vi att formspråket skulle spegla Fazers 

värden. Besökscentrets och mötescentrets runda former är en symbol för Fazers 

välbekanta logotyp och för hållbar utveckling ‒ den runda formen gör också att utrymmen 

och former fritt kan överlappa varandra. Det finns inga tydliga gränser, utan rummet och 

ljuset glider fritt”, berättar huvudplanerare Mikko Summanen. Arkitektbyrån K2S har 

tidigare gjort sig känd bland annat genom planeringen av Kampens kapell. 

 

 

 



 
 

 
 

Byggt för att tåla tidens tand 

Byggandet av besökscentret inleddes i juli 2015 och hela byggnaden med uteområden blir 

färdig före slutet av år 2016. Fastän Fazer Experience byggts i snabbt tempo har varje 

detalj övervägts noggrant. 

”På byggområdet har varje detalj beaktats, från finslipning av ytorna till arbetssäkerhet. 

Förutom en effektiv arbetstakt har vi hela tiden haft god gemenskapsanda på 

byggområdet, och vi har haft glädjen att varje vecka dela ut ett Fazer-delikatesspaket till 

det bästa teamet eller den bästa medarbetaren. Delikatesspaketet har varit en mycket 

omtyckt belöning”, berättar Mika Karell, byggplatschef på SRV som bygger besökscentret. 

Fazer lägger också vikt vid minskning av avfallsmängderna, och produktionssvinn 

omvandlas till exempel till biogas. Uppvärmningen av besökscentret sker med biogas. För 

att producera den energimängd som besökscentret behöver under ett år krävs cirka 300 

ton avfall. Dessutom kommer besökscentret att få elektricitet från de solpaneler som ska 

monteras på kontorsbyggnadernas tak. Cirkulär ekonomi beaktas också på andra sätt runt 

om i besökscentret: till exempel används flis från kakaobönornas skal som täckmaterial i 

utomhusträdgården.  

Upplevelsen börjar redan på gården 

I besökscentrets inre frodas en råvaruträdgård, där kakaoträd och pepparbuskar låter 

besökarna ta del av de exotiska ingrediensernas ursprung. Sommartid böljar sädesfält på 

gården, och där växer många välbekanta nyttoväxter: från vinbär till ryps och från äpple till 

sockerbetor.  

 

 

 

 


