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Lokakuussa 2016 avattu Fazer Experience -vierailukeskus on 

saavuttanut suuren suosion 

Fazerin 125-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma oli Fazer Experience -

vierailukeskuksen vihkiminen käyttöön 17.9.2016 – päivälleen 125 vuotta 

sen jälkeen, kun Karl Fazer avasi konditoriansa Kluuvikadulle. Fazerin 

60-vuotinen vierailuperinne sai uuden ulottuvuuden, kun ovet avattiin 

yleisölle. Suosio on ollut suuri: ensimmäisten kolmen kuukauden aikana 

vierailijoita oli yli 30 000 ja kävijäpalaute on ollut erinomaista. 

Fazer Experience -vierailukeskuksen muodostavat näyttely, Fazer Café, 

myymälä, kokouspalvelut ja tapahtumat kokki- ja leivontakouluista lasten 

synttärikemuihin. Näyttelyyn tutustutaan oppaan johdolla. Noin puolet 

kävijöistä on yksittäisiä ihmisiä, perheitä, yritys- ja kokousvieraita, 

ystäväporukoita, matkailijoita, yhdistyksiä jne. Opastetut kierrokset ovat 

maksuttomia alle 7-vuotiaille lapsille ja koululaisryhmille, jotka ovat suurin 

kävijäryhmä. Myös viikonloppubrunssit ovat saavuttaneet suuren suosion. 

Tavoitteena on inspiroiva ja vuorovaikutteinen vierailu, jossa jokaisella on 

mahdollisuus kokea Fazer omalla tavallaan sekä oivaltaa ja oppia uutta. 

Elämyksiä on tarjolla kaikille aisteille ja näyttelyteokset sekä viimeisin 

teknologia toimivat tarinankerronnan välineinä. Vierailijat voivat tutustua muun 

muassa Fazerin toimintaan, laajaan tuotevalikoimaan, pitkään historiaan, 

yritysvastuuseen ja innovaatioihin. Tärkeitä aiheita ovat myös hyvinvointi ja 

nautintojen tasapaino. Ainutlaatuisen näyttelyn on yhdessä fazerilaisten 

kanssa suunnitellut elämykselliseen ja kokonaisvaltaiseen designiin 

erikoistunut Tuuli ja Kivi Sotamaan Ateljé Sotamaa. 

Fazer Experience valittiin Vuoden Teräsrakenne -palkinnon saajaksi 

Vierailukokemuksesta tekee raikkaan ja erilaisen myös omaperäinen 

arkkitehtuuri. Fazer Experience sai merkittävän tunnustuksen marraskuussa 

2016, kun Teräsrakenneyhdistys valitsi vierailu- ja kokouskeskusrakennuksen 

Vuoden Teräsrakenne -palkinnon saajaksi. Palkintolautakunnan mukaan Fazer 

Experience on arkkitehtonisesti upea ja tukeutuu vaativaan teräs- ja 

lasirakenneosaamiseen. Keväällä 2015 Fazer järjesti hankkeesta 



 

 

 

 

 

  

arkkitehtuurikilpailun, jonka voitti Arkkitehtitoimisto K2S suunnittelijoinaan 

arkkitehdit Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summanen. He päätyivät 

yhdessä tasossa olevaan, tietoisesti erilaiseen pyöreään lasiseinäiseen 

rakenteeseen, joka oli mahdollista toteuttaa vain teräsrakenteilla. 

”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. Vierailukeskus-

rakennuksen 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. 

”Uusi vierailukeskuksemme on elämys kaikille aisteille ja Suomessa 
ennennäkemätön kokonaisuus. Se on mittava panostus suomalaiseen 
designiin ja työhön. Olemme valtavan ylpeitä, että olemme saaneet luoda 
yhdessä suuren joukon huippuosaajia kanssa jotain täysin ainutlaatuista,” 
toteaa Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum. 
 

Asiakaslähtöisyys edellä, perinteitä kunnioittaen, tulevaisuuteen 
kurkistaen 

Asiakkaan kokemus on alusta asti ollut kehittämisen johtotähtenä ja sitä 

seurataan koko ajan mm. kyselyin. Vierailukeskuksessa kohtaavat digitaalinen 

tulevaisuus ja käsityöläisperinteet. Toteuttamiseen on osallistunut kymmeniä 

rakentajia ja oman alansa huippuosaajia ja luovia suunnittelijoita. Suomalaiset 

materiaalit hallitsevat rakennuksen sisä- ja ulkopintoja.  

Vierailukokemus alkaa itse asiassa jo pihalla. Ulkoalueen cityviljelmällä kasvaa 
Fazerin käyttämiä hyötykasveja: ruista, kauraa, vehnää, ohraa, hedelmäpuita, 
marjapensaita, auringonkukkia, rypsiä ja sokerijuurikasta. Teemaa jatkaa 
trooppinen sisäpuutarha, jonka kruunaa nyt upeasti kukkiva kaakaopuu. 
Eksoottiset hedelmä- ja maustekasvit viihtyvät mainiosti hortonomin hyvässä 
hoidossa ja kosteassa noin +28°C lämpötilassa. Sisäpuutarha tuo kävijöiden 
ulottuville aitoa luontoa. Se puhuttelee laajalti kaikenikäisiä. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Suomi 100 ja sesongit näkyvät toiminnassa 

Ajankohtaiset asiat ja sesonkien vaihtuminen näkyvät Fazer Experience -
vierailukeskuksen tapahtumissa, ilmeessä ja näyttelyn sisällössä. Joulun 
aikaan vierailulla kävi niin Lucia-neito kuin joulupukkikin. Koulujen loma-aikoina 
tarjolla on erilaista erityisohjelmaa, kuten askartelukursseja sekä 
pihatapahtumia. Vuonna 2017 näyttelyssä näkyviä ajankohtaisteemoja ovat 
mm. Suomi 100, Mannerheim ja Itämeren suojelu. 

Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Mahdollisuuksia iloon ja 

yhdessäoloon tuo myös Fazer Café Fazerila herkkuineen. Fazer haluaa olla 

osa ihmisten juhlahetkiä ja tehdä elämästä maukasta joka päivä. Tässä 

palvelee yli 400 tuotteen valikoimallaan myös vierailukeskuksen myymälä, 

josta voi hankkia mm. tuliaisia ja tuotteita kodin juhliin.  

Tervetuloa myös Matka 2017 –osastollemme 6h2 Helsingin 

Messukeskuksessa 19.-22.1.2017. 

Painokelpoiset kuvat: 

www.fazergroup.com/pictures (Media_Press – Fazer Visitor Centre) 

Lisätietoja: 

www.visitfazer.com #visitfazer 

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

 Fazer Experience -vierailukeskus, Fazerintie 6, 01230 Vantaa                          

Avoinna: ark 9-18.30, la 10-16.30, su 11-16.30 

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

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com 

 

Fazer-konserni 

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis-, keksi- ja viljatuotteita 

sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä yli 40 

maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Yrityksen menestys on sen perustamisesta 

lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin 

brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan.  

Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli yli 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.  
 

Kun haluatte hyvää 

http://www.fazergroup.com/pictures
http://www.visitfazer.com/

