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Fazerin uusi kasvihuone esittelee, mistä ruoka saa 
alkunsa – piha-alueen erikoisuutena harvinainen 
Fazerin punainen -ruusu  
 
Fazer Experience -vierailukeskus on houkutellut kävijöitä Vantaan 
Fazerilaan jo vuodesta 2016, näyttävänä jatkumona Fazerin 
vuosikymmeniä jatkuneelle vierailutoiminnalle. Kesän uutuutena 
vierailukeskuksen edustalle avautuu keskiviikkona 24.6.2020 lasinen 
kasvihuone. Pihaan istutetaan lisäksi harvinaisia Fazerin punainen -
ruusupensaita.  
 
Uusi kasvihuone tuo kasvun ihmeen kaikkien ulottuville  
 
Uusi kasvihuone kasveineen täydentää vierailukeskuksen edustalla olevaa 
hyötykasvipuutarhaa ja sisällä sijaitsevaa trooppista sisäpuutarhaa, jossa 
kasvaa eksoottisempia kasveja, kuten kaakaota ja erilaisia mausteita.  
 
”Olemme liki 130-vuotias suomalainen yritys ja olemme aina kantaneet 
vastuumme siitä, että kuluttajien saatavilla on riittävästi korkealuokkaista, 
kotimaista ruokaa. Haluamme uudella kasvihuoneella esitellä vierailijoille, 
alueen asukkaille ja henkilöstölle, miltä Fazerin käyttämät raaka-aineet 
näyttävät kasveina, miten erilaiset kasvit ja yrtit saavat alkunsa sekä innostaa 
ihmisiä kasvattamaan niitä itse”, sanoo Ulrika Romantschuk, Fazer-konsernin 
viestintä- ja brändijohtaja.  
 
Ruuan kasvatus-, tuotanto- ja kulutustavoilla on merkittävä vaikutus 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiin. Fazerilla vastuullisuustoimintaa 
ohjaavat neljä päätavoitetta kohti vuotta 2030. Näistä tavoitteista kaksi ovat 
enemmän kasvipohjaista ja 50 % vähemmän ruokahävikkiä. ”Ruokahävikin 
vähentäminen on yksi tärkeimmistä keinoista pienentää ruuan 
ympäristövaikutuksia. Toivon, että uusi kasvihuoneemme saa ihmiset 
miettimään ruuan alkuperää ja sitä, miten jokainen voisi omilla valinnoillaan 
lisätä kasvipohjaisuutta ruokavaliossaan ja vähentää ruokahävikkiä”, jatkaa 
Ulrika Romantschuk. 
 
Vierailijoita varten on myös kehitetty uusi älypuhelimella toimiva puutarhapeli, 
jonka avulla voi suunnistaa piha-alueella ja tehdä luontoaiheisia tehtäviä.  
 
Fazer Experience -vierailukeskus tarjoaa elämyksellisen näyttelykierroksen 
lisäksi tilat ja puitteet erilaisille kokouksille ja juhlille. Vierailukeskuksessa on 



 
 
 
 
 
  

myös myymälä, josta löytyvät ensimmäisenä Fazerin innovatiiviset uutuudet 
sekä makuhermoja kutkuttava hyvän ruuan ja juoman kohtauspaikka, Fazer 
Café. 
 

Harvinainen Fazerin punainen -ruusu kasvaa nyt Fazerilassa  
 
Fazerin punainen ruusu, ”’Fazers Röda’ (Rosa majalis), on löydetty Porkkalan 
saaristosta, Edisholmenilta, Fazerin suvun entiseltä kesäpaikalta. Ruusu on 
kasvanut Porkkalanniemen saarella liki koskemattomalla alueella 
vuosikymmeniä ennen kuin se löydettiin 1990-luvun lopulla. Nyt vuoden 2019 
ruusuksi Suomessa valittu ruusu nähdään Fazerilassa.  
 
Fazerilan pihassa aiemmin kasvaneet kurtturuusut poistetaan tänä kesänä ja 
ne tekevät tilaa muun muassa Fazerin punainen -ruusupensaille. Kurtturuusu 
on haitallinen vieraslaji ja vastuuta kantavana elintarvikeyrityksenä Fazer 
haluaa poistaa sen alueeltaan ennen kesää 2022, jolloin kurtturuusu 
suositellaan poistettavan pihoilta ja puutarhoista.  
 
Fazerin punainen -ruusu kasvaa 2-3 metriseksi ja tekee runsaasti juurivesoja. 
Kukinta alkaa heti juhannuksen jälkeen. Kukat ovat 6-8 senttimetriä leveitä ja 
roosanväriset. Monilla ruusuilla terälehtien reunat ovat tummat ja keskusta 
vaalea, mutta tällä ruusulla värit ovat toisinpäin. Tuoksu on mieto. Kauniina ja 
kuivina kesinä kukan väri on vaaleampi kuin sateisina. Oranssinpunaiset 
kiulukat voivat olla soikeita tai pyöreitä. Pensaan syysväri on kauniin keltainen. 
Ruusu sopii hyvin luonnontontille sekä aitakasviksi.  
 
Kotikaupunkina Vantaa 
 
Fazerin kotikaupunki on Vantaa ja sen kainalossa sijaitseva Fazerila. 
Pääkonttorin lisäksi alueella ovat makeis- ja keksitehdas, leipomo ja Fazer 
Experience -vierailukeskus. Makeistehtaalla syntyvät liki 130-vuotiaan 
perheomisteisen yrityksen 100 % vastuullisesti tuotetusta kaakaosta 
valmistetut ikoniset suklaatuotteet ja innovatiiviset uutuudet. Fazerilassa 
tuoksuu suklaan ja keksien lisäksi leipomon vastaleivotut leivät ja munkit. Suuri 
ylpeydenaihe on vuonna 2016 valmistunut Fazer Experience -vierailukeskus, 
jossa kävi viime vuonna 230 000 vierailijaa.  
 
Alueella sijaitsee myös Fazerin oma vesitorni, johon pimeän aikaan 
heijastettavat valoteokset ilahduttavat lähialueen asukkaita ja ohikulkijoita.  

 

Painokelpoiset kuvat: 

https://fast.fazer.com   Public Image Bank > Fazer Experience Visitor Centre 

https://fast.fazer.com/f/8Ksv
https://fast.fazer.com/f/8Ksv


 
 
 
 
 
  

Lisätiedot ja varaukset:  

www.visitfazer.com   

visitfazer@fazer.com  #visitfazer 

Anu Kokko, Johtaja, Fazer Experience -vierailukeskus, puh. +358 40 504 2746 

Fazerintie 6, FIN-01230 Vantaa 

Fazerin mediapuhelin palvelee ma–pe kello 8–16, puh. +358 40 668 2998, 
media@fazer.com  
 
 
Fazer-konserni 

Ruokaelämyksiin keskittyvänä yrityksenä Fazer mahdollistaa jokaiselle päivän parhaista hetkistä nauttimisen. Kun Karl 
Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen missionsa oli tehdä ruokaa, jolla 
on merkitys: tuottaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään. Matkalla Kohti täydellisiä päiviä Fazer luo uusia makuja, perinteitä 
ja ruokaelämyksiä. Luottamalla vankkaan perintöönsä, kuluttajalähtöisyyteen ja innovaatioihin, Fazer kehittää 
tulevaisuuden vastuullisia ruokaratkaisuja. Haluamme ihmisten kokevan pohjoisen taian. Keskitymme 
kuluttajatuotteisiin. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazer-konsernin liikevaihto 
vuonna 2019 oli 1,1 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 9 000 henkeä. Fazer noudattaa 
liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin. 

Northern Magic. Made Real. 
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