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Entistä suositumpi Fazer Experience -vierailukeskus tuo 
näyttelyyn uudet Brainhow-teokset  
 
Uusi kaksiosainen Brainhow-teos on otettu käyttöön Fazer Experience -
vierailukeskuksen näyttelyssä. Teospari muodostuu aivojen muotoisesta 
värikkäästä installaatiosta, joka kuvastaa aivojemme monimuotoisuutta 
ja mukautuvuutta sekä vierailijoiden tekemien valintojen mukaan 
muuttuvasta osallistavasta pelistä. Fazer Experience avattiin kolme 
vuotta sitten. Kävijämäärien kasvu osoittaa, että se on edelleen 
vahvistanut asemaansa ainutlaatuisena vierailukohteena. Keskus 
uudistuu jatkuvasti sen mukaan, mitä kaikkea Fazer tänä päivänä on. 
Jo parin viikon ajan Fazer Experiencen näyttelykävijöillä on ollut mahdollisuus sukeltaa 
syvemmälle Fazerin aivojen hyvinvointia tutkivan ohjelman, Fazer Brainhown maailmaan. 
Kuluneen kesän aikana vieraat ovat voineet seurata, kuinka Brainhow-teokset valmistuivat 
paikan päällä käsityönä. Installaation ohella vuorovaikutteinen peli kertoo Fazer Brainhowsta 
visuaalisesti ja konkreettisesti. Sen avulla voi havaita, miten omilla arkisilla valinnoillaan voi 
edistää aivojensa hyvinvointia. 

Näyttävä, aivojen muotoinen installaatio on tehty 8000 värikkäästä villahuopapallosta. Toinen 
teos, puhekuplaa muistuttava peli, on vuorovaikutteinen ja osallistava. Se muuttaa jatkuvasti 
ulkonäköön sen mukaan, kun vierailijat pudottavat teoksen lasiseinien väliin erivärisiä 
huopapalloja sen mukaan, miten he kokevat huolehtivansa aivojensa hyvinvoinnista. Teosten 
asiantuntijasisällön on kehittänyt Brainhow-tiimi Fazer Labistä, Fazerin innovaatio ja 
tutkimusyksiköstä. Ne on suunnitellut ja toteuttanut Ateljé Sotamaa. 

 “Teosten ideana on inspiroida meidät huomaamaan, että aivomme ansaitsevat yhtä paljon 
huomiota kuin kehomme. Tämä on yhä tärkeämpää, kun moderni elämäntapamme ja 
muutokset ympäristössämme kuormittavat jatkuvasti aivojamme. Hyvä uutinen on, että 
jokainen meistä voi kaiken ikäisinä jokapäiväisessä elämässämme tehdä aivoystävällisiä 
valintoja ruokailu-, nukkumis- ja liikuntatottumusten myötä sekä huolehtimalla aivoistamme 
muilla tavoin”, sanoo Marika Laaksonen, Lead in Health, Fazer Group. Esimerkiksi 
monipuolinen kasvipohjainen ruokavalio, kohtuulliset annoskoot ja säännöllinen ateriarytmi 
ovat kulmakiviä aivoystävälliseen elämäntapaan, joka varmistaa aivojen vakaan 
energiansaannin ja ylläpitävät aivojen valppautta. 

Fazer Brainhow -konseptin juuret ovat Fazerin tutkimus- ja kehitystyössä. Tutkimme ja 
rakennamme laajaa tieteeseen pohjautuvaa ymmärrystä siitä, kuinka ravinto, uni, liikunta ja 
palautuminen vaikuttavat kognitioon ja hyvinvointiin. Tutkimusten perusteella olemme 
kehittäneet tuotekriteeristön Fazer Brainhow -merkinnälle, sekä Fazer Brainhow -tuotteita ja -
palveluita, joissa on huomioitu erityisesti aivojen hyvinvointi - mikä tukee kokonaisvaltaista 
hyvinvointia joka päivä. 
 

Fazer Experience -vierailukeskuksen suosion kasvu jatkuu 
 
Fazer Experience on houkuttanut ennätyksellisen määrän kävijöitä tänä vuonna. Kasvu 
verrattuna viime vuoteen, jolloin kokonaiskävijämäärä kipusi yli 200,000, on ollut yli 15 %. 
Miltei puolet kävijöistä osallistuu opastetulle näyttelykierrokselle. Vuoden 2019 kolmen  



 

 
 
   
 

 
 

 

kesäkuukauden aikana noin 35 % näyttelyvieraista oli ulkomaalaisia, kun osuus vuonna 2018 
oli 33 %. Näihin lukuihin lasketaan kierroskävijät, jotka opastetaan muilla kielillä kuin suomeksi 
tai ruotsiksi. Kesän aikana 27 % kierroksista oli englanniksi ja 8 % kiinaksi, venäjäksi, viroksi 
tai saksaksi. Matkailijoiden kiinnostusta edistää erinomainen kävijäpalaute, mistä kertoo mm. 
jo kolmena peräkkäisenä vuonna saatu Tripadvisorin Erinomainen kohde -sertifikaatti. 

Fazerilla on käynyt vieraita jo yli 60 vuotta. Siitä lähtien, kun uusi keskus avattiin syksyllä 2016, 
sen suosio on jatkuvasti kasvanut. Fazer Experience -näyttely, Fazer Café ja myymälä ovat 
monipuolinen vierailukohde matkailijoille, yrityksille, yhdistyksille sekä yksittäisille kävijöille, 
olipa kyseessä kokous, virkistystoiminta tai mukava tapa viettää aikaa yhdessä. Myös 
luokkaretki Fazerille on klassikko, joka jää vuosiksi kävijöiden mieleen.  

Fazer Experience Shop ja Fazer Café Fazerila 

Fazer Experience -myymälässä on kotiin ja tuliaisiksi laaja valikoima tuotteita, myös sellaisia, 
joita ei ole saatavilla muualta. Fazerin uutuudet löytyvät ensimmäisenä täältä. Kuten myymälä, 
myös vierailukeskuksen Fazer Café on kaikille avoin. Fazer Café Fazerilassa voi herkutella 
joka päivä runsaalla aamiaisella, ihanilla erikoiskahveilla ja höyryävän lämpimällä 
lounaskeitolla tai rapeilla salaateilla. Lämminhenkiset viikonloppubrunssit joka lauantai ja 
sunnuntai ovat niin suosittuja, että pöytävaraus etukäteen kannattaa. Artesaanileipää, kakkuja 
ja leivonnaisia voi ostaa myös mukaan – sesongin herkkuja unohtamatta. 

Fazer Experience näyttely ja rakennus 

Näyttelyyn tutustutaan Fazerin omien oppaiden johdolla noin 1 tunnin opastetuilla kierroksilla. 
Näyttelyssä tutustutaan mm. Fazerin toimintaan, laajaan tuotevalikoimaan, pitkään historiaan, 
yritysvastuuseen ja innovaatioihin. Kävijöiden suosikiksi on muodostunut näyttelykierrokseen 
kuuluva trooppinen puutarha, jossa tutut maut, mm. kaakao, kaneli ja pippuri näyttäytyvät 
alkuperäisinä, eksoottisina kasveina. Elämyksiä on tarjolla kaikille aisteille. Tarinankerronnan 
välineinä toimivat näyttelyteokset sekä viimeisin teknologia. 

Vierailukeskuksen tavoitteena on inspiroiva ja vuorovaikutteinen vierailu, jossa jokaisella on 
mahdollisuus kokea Fazer omalla tavallaan sekä oivaltaa ja oppia uutta. Hyvinvointi ja 
nautintojen tasapaino ovat vierailukeskuksen kantavia teemoja. Vierailukokemuksesta tekee 
raikkaan ja erilaisen myös omaperäinen arkkitehtuuri. Rakennus on saanut useita 
tunnustuksia: Vuoden Teräsrakenne -palkinnon, Vantaan Kehäkukka -arkkitehtuuripalkinnon 
sekä Vuoden Lasirakenne -palkinnon. Syksystä 2018 Fazerilan vesitornissa on ollut yöaikaan 
parin viikon välein vaihtuvia valoteoksia. 

Linkki Brainhow-videoon: https://www.youtube.com/watch?v=oXZQ-jZV0ug 
 
Painokelpoiset kuvat: 
https://fast.fazer.com   Public Image Bank > Fazer Experience Visitor Centre 

Lisätiedot ja varaukset: www.visitfazer.com 
visitfazer@fazer.com  #visitfazer 

Anu Kokko, Johtaja, Fazer Experience vierailukeskus, +358 40 504 2746 
Fazer Experience vierailukeskus, Fazerintie 6, 01230 Vantaa 

Mediayhteydenotot puh. +358 40 668 2998 ma-pe klo 8:00 - 16:00 tai media@fazer.com 
sähköpostiosoitteet  etunimi.sukunimi@fazer.com 
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Fazer-konserni 

Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen 
missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys: mahdollistaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään. 
Tänään se kiteytyy lupaukseemme: Northern Magic. Made Real. Tämän päivän Fazer on 
kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita, 
kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa ja juomia sekä 
ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa yhdeksässä maassa ja vientiä noin 40 
maahan. Menestyksemme takana vaikuttavat edelleen Karl Fazerin arvot, luovuus ja 
ennakkoluulottomuus. Ne näkyvät tuotteiden ja palvelun parhaassa laadussa, rakastetuissa 
brändeissä, ihmisten osaamisessa ja vastuullisessa tavassa toimia. Fazer-konsernin liikevaihto 
vuonna 2018 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer 
noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK 
Global Compactin periaatteisiin. 

Northern Magic. Made Real. 

 


