
 
 

 
 

 

Fazer Experience kutsuu kokemaan kaikilla aisteilla 

Kun uuden vierailukeskuksen rakentamista alettiin suunnitella Fazerilassa, 

näyttelykokemuksen luojiksi alettiin etsiä parhaita suunnittelijoita. Osaajia etsittiin laajasti 

ympäri maailmaa, mutta etevimmät ammattilaiset löytyivät lopulta yllättävän läheltä, 

Helsingin Töölöstä. Tuuli ja Kivi Sotamaa ovat suunnittelijasisarukset vierailukeskuksen 

ainutlaatuisen näyttelyn takana. 

Kivin ja Tuulin yhteinen yritys, Ateljé Sotamaa, on luonut vierailukeskuksen näyttelykokemuksen ja 

kaikki näyttelyn teokset. Teoksia toteuttamassa on ollut kymmeniä oman alansa suomalaisia 

mestareita koodaajista lasinpuhaltajiin. Kaikki esineet, teokset, äänet, valot ja muu 

vierailukokemukseen vaikuttava on luotu varta vasten Fazerille. 

Fazerin tarinat esiin 

Sotamaiden suunnittelema kokemus perustuu vahvoille tarinoille. Työhön ryhtyessään Sotamaat 

halusivat kuulla mahdollisimman paljon kertomuksia Fazerista. He etsivät käsiinsä yli 6o 

fazerilaista johdosta tuotantoon, Fazerin perheenjäsenistä leipureihin ja Fazerin toimipisteistä 

Lahdesta Pietariin. Haastatteluissa nousi esiin valtava määrä Fazeriin liittyviä kertomuksia ja tietoa, 

joille vierailukeskuksen teokset perustuvat. 

”Monet sanoivat, että Fazer on poikkeuksellinen yritys, ja että Fazerin erityisyys johtuu siitä, että 

ihmisiä ja luontoa arvostetaan aidosti. Koko ajan kehitytään ja keksitään uutta ‒ mutta samalla 

pidetään huolta toisista”, kertoo Kivi Sotamaa. 

Ihmiset ovat keskiössä myös näyttelytilassa. Vierailukeskuksen keskellä on teos, joka esittelee 

mm. yhtiön perustajan, tuotteita kuvittaneen Tove Janssonin ja Fazerin nykyisiä työntekijöitä.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Kokonaistaideteos saa yllättymään ja oivaltamaan  

Inspiraatio teoksien luomiseen lähti Fazer-tarinoista, Fazerin laajoista arkistoista ja etenkin 

fazerilaisista itsestään. Innoitusta haettiin myös modernista taiteesta ‒ onnistunut taideteos jää 

kiehtomaan mieltä ja antaa tilaa oivaltamiselle. Inspiraationlähteitä löytyi niin paljon, että teoksia 

olisi syntynyt runsaasti enemmän kuin nyt paljastettavat runsaat 20. Teokset kuitenkin muuttuvat ja 

elävät jatkuvasti, ja myös uusia Sotamaiden teoksia tullaan tuomaan tilaan jatkossakin. Näyttelyn 

tarkoitus on ennen kaikkea herättää tunteita, opettaa ja innostaa. 

”Kävijäkokemus toimii monella tasolla ja sen voi kokea lukemattomilla eri tavoilla.  Näyttely on ehjä 

kokonaistaideteos, jossa myös syntyy linkkejä teosten välille. Näyttely toimii kaikilla aisteilla ja 

teokset ovat tarinankerronnan välineitä. Oppailla on paljon vastuuta kokemuksesta: he voivat 

räätälöidä teoksien tarinat yleisön mukaan esimerkiksi lapsivieraille sopivaksi. Jokainen teos 

kätkee taakseen valtavasti tietoa ja tuhansia tarinoita”, sanoo Tuuli Sotamaa. 

 

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 
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