
 

 

 

 

 

 

Mediatiedote 16. syyskuuta 2016  
 
 
 
Fazer avaa kansainvälisesti huomionarvoisen vierailukeskuksen ‒ 
elämyksiä kaikille aisteille 
 
Fazer täyttää 125 vuotta ja juhlavuoden päätapahtuma on uuden vierailukeskuksen, 
Fazer Experiencen, avaaminen Vantaan Fazerilaan. Vierailukeskus kutsuu 
kokemaan Fazerin täysin uudella, elämyksellisellä tavalla. Se tulee olemaan alueen 
arkkitehtoninen maamerkki ja kansainvälinen vierailukohde. Vierailukokemusta on 
ollut luomassa laaja joukko ammattilaisia lasinpuhaltajista koodareihin, ja keskus 
avataan yleisölle lokakuussa 2016. Se on avoinna ryhmien lisäksi myös yksittäisille 
vierailijoille ensimmäistä kertaa Fazerin historiassa.  
 
Syyskuun 17. tulee kuluneeksi 125 vuotta siitä, kun nuori Karl Fazer avasi ranskalais-
venäläisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle samaan osoitteeseen, jossa Fazer Café 
palvelee yhä. Karl Fazer oli rohkea visionääri, joka halusi tarjota asiakkailleen uusia, 
ammattitaidolla valmistettuja elämyksiä, ja Fazerin uusi vierailukeskus jatkaa hänen 
perintöään.  
 
”Uusi vierailukeskuksemme on elämys kaikille aisteille ja Suomessa ennennäkemätön 
kokonaisuus. Se on mittava panostus suomalaiseen designiin ja työhön. Olemme valtavan 
ylpeitä siitä, että olemme saaneet mukaan niin suuren joukon huippuosaajia ja olemme 
yhdessä luoneet jotain täysin ainutkertaista”, sanoo Fazerin konsernijohtaja Christoph 
Vitzthum.  
 
Vierailukeskuksen rakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto K2S pääarkkitehtinaan 
Mikko Summanen. Kokonaisuuden rakentamisesta vastasi SRV. Elämyksellisen 
näyttelykokonaisuuden ovat suunnitelleet Kivi ja Tuuli Sotamaa yhdessä fazerilaisten 
kanssa, ja teoksia on ollut toteuttamassa kymmeniä oman alansa mestareita koodaajista 
lasinpuhaltajiin ja puusepistä säveltäjään. 
 
Vierailukeskuksen näyttelystä löytyy paljon koettavaa ja opittavaa. Siellä pääsee 
kulkemaan oikeiden kaakaopuiden katveessa, oppimaan ravintotietoutta robotin kanssa, 
liikkumaan kineettisessä makumetsässä, kokemaan tehdaskierroksen virtuaalilasit päässä, 
kuulemaan suklaan alkuperästä, kokeilemaan myllärin uraa ja tutustumaan fazerilaisiin 
Karl Fazerista lähtien. Koko vierailukeskus, sen äänimaailma, kaikki kalusteet, esineet ja 
taideteokset on suunniteltu varta vasten Fazerille.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Fazerin uusi vierailukeskus: 

 Fazer Experience avautuu 1. lokakuuta ja on jatkossa avoinna maanantaista 
sunnuntaihin. 

 Vierailukeskuksen Fazer Caféhen ja myymälään on vapaa pääsy. 

 Näyttelyyn tutustutaan oppaan johdolla. Opastetut kierrokset ovat edelleen 
maksuttomia koululaisryhmille ja alle 7-vuotiaille lapsille. 

 Opastetulle tunnin mittaiselle näyttelykierrokselle kannattaa varata paikka etukäteen 
osoitteessa www.visitfazer.com, pääsylippuja myydään myös ovella. 

 Keskuksen kokoustilat on tehty moneen käyttöön muuntuviksi ja mahdollisimman 
inspiroiviksi. 

 Vierailukeskuksessa voi järjestää lasten syntymäpäiväjuhlia, oppia leipomisen 
saloja ja saada parhaat vinkit kotikeittiöön suoraan huippukokeilta. 

 
 
Fazer Experience, Fazerintie 6, 01230 Vantaa 
Avoinna ma-pe 9‒19, la 10‒18, su 12‒18 
www.visitfazer.com  
visitfazer@fazer.com 
#VisitFazer 
 
Painokelpoiset kuvat: 
www.fazergroup.com/pictures (Media_Press – Visitor Centre) 
 
 
Lisätietoja: 
 
Liisa Eerola, Director, Confectionery Communications & Group Partnerships, 044 710 8860 
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 
 
Fazer-konserni 
 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita sekä ruokailu- ja 
kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin missio on 
luoda makuelämyksiä. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut 
parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen 
toimintatapaan. Vuonna 2016 vietetään menestyksekkään Fazer-konsernin 125-vuotisjuhlavuotta ja tänä 
vuonna tulee myös kuluneeksi 150 vuotta sen perustajan Karl Fazerin syntymästä. Fazer-konsernin 
liikevaihto vuonna 2015 oli yli 1,5 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 000 henkeä. Fazer 
noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global 
Compactin periaatteisiin. 
 
Kun haluatte hyvää  
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