
 
 

 
 

Vierailukeskuksen rakennus: leikkisä, moderni ja ylpeydellä valmistettu 

Fazer Experience -vierailukeskus ja sen viereinen kokouskeskus juhlistavat Fazerin 125-

vuotista historiaa, mutta samalla rakennus on mittava panostus yhtiön tulevaisuuteen. 

Fazerin perinteiset vierailukäynnit muuttuvat kaikille avoimiksi aistien elämyksiksi 

vierailukeskuksessa, joka on rakennettu Fazerin Vantaan tehdasalueen reunaan. 

Vierailukeskuksen lasiset julkisivut toivottavat kävijät tervetulleiksi kokemaan Fazerin 

kaikissa sen muodoissa ja rakennuksessa pääsee tutustumaan niin Fazerin klassikkojen 

syntyyn kuin yhtiön tulevaisuuden suunnitelmiin. Rakennuksen on suunnitellut 

arkkitehtitoimisto K2S ja rakentamisesta on vastannut rakennussuunnitteluyritys SRV. 

Vierailukeskusrakennuksen ovat toteuttaneet kymmenet rakentajat, käsityöläiset ja luovat 

suunnittelijat. Suomalaiset materiaalit hallitsevat vierailukeskuksen sisä- ja ulkopintoja. 

Rakennuksen kattoa peittää kaareva mäntyverhoilu, jonka pyöreä muoto sulkee koko 

vierailukeskuksen pehmeän puisen peitteen alle. 

”Rakennus on yhdistelmä modernia muotoilua ja perinteisiä materiaaleja. Halusimme, että 

arkkitehtuuri on selkeää ja linjakasta, mutta uudenlaista. Geometrinen leikkisyys on yksi 

rakennuksessa toistuva teema, lisäksi halusimme muotokielen kuvastavan Fazerin arvoja. 

Vierailukeskusrakennuksen ja kokouskeskuksen pyöreät muodot symboloivat Fazerin tuttua logoa 

ja kestävää kehitystä ‒ pyöreys myös mahdollistaa tilojen ja muotojen vapaan limittymisen 

toisiinsa. Selkeitä rajoja ei ole, vaan tila ja valo soljuvat vapaasti ” rakennuksen pääsuunnittelija 

Mikko Summanen kertoo rakennuksen ilmeestä. Arkkitehtitoimisto K2S on aiemmin tullut 

tunnetuksi muun muassa Kampin Kappelin suunnittelusta. 

Rakennettu kestämään aikaa 

Vierailukeskuksen rakentaminen alkoi heinäkuussa 2015 ja koko rakennus ulkoalueineen 

valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Vaikka Fazer Experience on rakentunut vauhdilla, 

jokainen yksityiskohta on tarkoin harkittu. 

 



 
 

 
 

”Työmaalla on kiinnitetty huomiota jokaiseen yksityiskohtaan pintojen viimeistelystä 

työturvallisuuteen. Tehokkaan työtahdin ohella työmaalla on ollut koko ajan hyvä yhteishenki, ja 

meillä on ollut ilo jakaa Fazerin herkkupaketti jokaisen viikon parhaalle tiimille tai henkilölle. 

Herkkupaketti on ollut todella mieleinen huomionosoitus”, vierailukeskuksen rakentajan SRV:n 

työmaapäällikkö Mika Karell kertoo. 

Fazerilla kiinnitetään myös huomiota jätteiden määrän vähentämiseen ja esimerkiksi 

tuotantohävikkiä muunnetaan biokaasuksi. Vierailukeskuksen lämmitykseen käytetään biokaasua 

ja sen tuottamiseksi hyödynnetään tuotannostamme syntyvää biopohjaista jätettä: 

vierailukeskuksen yhden vuoden aikana tarvitseman energiamäärän tuottamiseksi tarvitaan noin 

300 tonnia jätteitä. Lisäksi keskus tulee saamaan sähköä konttorirakennusten katoille 

asennettavista aurinkopaneeleista. Kiertotalous on muutenkin huomioitu eri puolilla 

vierailukeskusta: esimerkiksi ulkopuutarhan katemateriaalina on käytetty kaakaopapujen 

kuorirouhetta.  

Kokemus alkaa jo pihalta 

Vierailukeskuksen sisällä kukoistaa raaka-ainepuutarha, jossa kaakaopuut ja pippuriköynnökset 

tutustuttavat eksoottisten ainesten alkuperään. Pihalla taas lainehtii kesäisin viljapelto ja siellä 

kasvaa paljon tuttuja hyötykasveja herukoista rypsiin ja omenapuista sokerijuurikkaaseen.  

 

 

Lisätietoja: 

www.visitfazer.com 

#visitfazer 

Anu Kokko, Director, Fazer Visitor Centre, 040 504 2746 

Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8.00–16.00 p. 040 668 2998 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com 

http://www.visitfazer.com/

