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Fazerin uuteen vierailukeskukseen sekä pää-
konttorin alueelle johtaa pieni mutkitteleva tie, 
jonka varrella voi ihailla kauniita istutuksia. 
Alueen puistovyöhykkeellä kasvatetaan kau-
punkipalstaviljelynä hyöty- ja viljelykasveja, 
joita Fazer käyttää raaka-aineina tuotannos-
saan ja ruoan valmistuksessa.

Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 
suunnitteli Fazer Oy:n uuteen vierailukeskuk- 
seen liittyvät viher-, pysäköinti ja liikennealu-
eet. Alueen erikoisuutena on raaka-ainepuu- 
tarha, jossa kasvatetaan Fazer Oy:n tuotteissa 
käytettäviä raaka-ainekasveja. 

SRV Rakennus Oy urakoi Fazerille uuden 
vierailukeskuksen, joka otettiin käyttöön syk-
syllä 2016. Kunnostustyön yhteydessä ajoväylät 
ja piha-alueet päällystettiin pääosin perintei-
sellä asfaltilla. Puistoalueelle tilaaja toivoi ulko-
näöltään tavanomaisesta poikkeavia, kauniita, 
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helposti huollettavia ja kestäviä pinnoitteita. 
Hyötykasvipuistoon haluttiin luonnonmu-

kaisen oloiset kulkuväylät ja sinne oli päällyste-
tyypiksi alun perin suunniteltu sirotepintaus. 
NCC Industry toteutti puutarhaan jalankul-
kualueelle punaruskean kulkuväylän Historic 
Asphaltilla. Se sopii piha- ja puistokäytäville, 
joihin halutaan pölyämätön ja kulutusta kes-
tävä pinnoite. Sidottu päällyste kestää myös 
paremmin talvikunnossapidon ja huoltoajo-
neuvojen rasituksia. Historic Asphalt eroaa 
tavallisesta asfaltista rakeisuuden, sideaine-
laadun ja raaka-aineiden osalta. Päällysteessä 
kiviaineksena käytetään mm. luonnonpyöreää 
murskaamatonta kiviainesta. Massaa voidaan 
myös värjätä: Fazerille haluttiin ruskean puner-
tava päällyste, jossa kahvipavun väri oli inspi-
raationa.

Piha-alueilla ja sisääntuloissa käytettiin 

pihan pinnoitteina pääosin betonilaattoja ja 
-kiviä. Raaka-ainepuutarhavyöhykkeitä voi 
kulkea ja kierrellä pitkin leveitä betonisia 
askellaattoja, jotka toimivat myös porraskivinä. 
Vierailukeskuksen edustalla on päällysteenä 
käytetty luonnonkivestä valmistettuja noppa-
kiviä ja kulkuväylillä tasaisempaa viisteetöntä 
betonista Kartanokiveä. Myös 418 x 418 x 80 mm 
betonilaattaa on käytetty piha-alueilla. 

Betoniset pihakivet uudistettuun pihaan 
toimitti Rudus Oy. Viherurakoitsijana ja beto-
nikivityöt rakensi V&V Suominen Oy ja osan 
Viherpalvelu Pihamaa Oy. Luonnonkivityöt 
urakoi VRJ Etelä- Suomi Oy.

Päällystystyöt toteutettiin kesällä ja syk-
syllä 2016.

   – Maritta Koivisto
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https://www.ncc.fi/tarjontamme/asfaltti/asfalttituotteet/varillinen-asfaltti/
https://www.ncc.fi/tarjontamme/asfaltti/asfalttituotteet/varillinen-asfaltti/
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16 Fazerin uuden vierailukeskus piha.

17 Myymälätilojen pihan edusta on noppakivetty.
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18 Pihasuunnitelma

19 Pihan istuskeluryhmiä. 

20 Alueen erikoisuutena on raaka-ainepuutarha, 

jossa kasvatetaan Fazer Oy:n tuotteissa käytettäviä 

raaka-ainekasveja. Puutarhavyöhykkeitä voi kulkea 

ja kierrellä pitkin leveitä betonisia askellaattoja, jotka 

on toteutettu Ruduksen porraskivillä.

21 Jalankulkualueella on käytetty myös punaruskeaa 

Historic Asphalttia.
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