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Yhdysvaltain Länsirannikolla sisustusarkkitehdiksi kouluttautuneen  Joanna 

Laajiston ja hänen suunnittelutoimistonsa Creative Studion tunnistettavan 

elegantin  ja skandinaavisen kädenjäljen voi tiivistää adjektiiveihin yksin-

kertaisen ylellistä – miksipä ei myös ylellisen yksinkertaista.

Yksinkertaista samassa mielessä kuin vaikkapa italialainen keittiö: otetaan 

muutama laadukas materiaali ja toteutetaan tila näennäisen vaivattomasti, 

mutta  yksityiskohtia myöten  tarkkaan mietityn  vision mukaisesti.  Turhat 

krumeluurit on kuin pesty pois. Ylellistä puolestaan, että  jokaisessa Laa-

jiston  suunnittelemassa  ravintolatilassa  tunnutaan  aidosti  viihtyvän  –  ei 

mikään vähäpätöinen asia ainakaan ravintolanpitäjän näkökulmasta. Inte-

riööreissä silmiinpistävintä on kohteesta riippumatta aitojen luonnonmate-

riaalien valikoitu ja oivaltava käyttö. Näin ollen sisustuksissa on voitu kes-

kittyä kaikkein olennaisimpaan: siihen, miten tilassa parhaiten viihdytään.

Joanna Laajiston tavaramerkiksi voi myös lukea ihailtavan taidon tulkita ja 

versioida ajanhenkeä tässä ja nyt. Tässä mielessä Laajisto on osoittautunut 

todelliseksi ajoituksen mestariksi.

Hänen tilasuunnittelunsa esittelee funktionaalisesti oivaltavia ja käsin poi-

mituista  trendimateriaaleista  toteutettuja  tyylikkäitä  tiloja  jo  tänään, kun 

useimmat meistä vasta aavistelevat huomenna tai ylihuomenna innostu-

vansa  sisustuksessa  esimerkiksi  wieniläistuoleista,  vaaleasta  puusta,  ku-
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arkkitehti.

Elämysten 
rakentaja

VIIVI VIRTANEN KUVAT MIKKO RYHÄNEN

LeRoy

LeRoy

Joanna Laajisto

Bier Bier



122  ASUN

vioiduista laattalattioista, aidoista kivipinnoista, puupaneloinneista, siroista 

klassikkovalaisimista, kuparista, sametista, kirjasto- ja sikarilounge-tunnel-

masta, mosaiikkipinnoista tai vaikka ruskean, vihreän ja sinisen pehmeistä, 

haalistuneista tai poltetuista sävyistä efektinä.

Muun  muassa  näitä  materiaaleja  ja  esineitä  Laajisto  on  suosinut  viime 

vuosina ravintola- ja yökerhosuunnittelussaan menestyksellä. Mutta anne-

taan hänen itsensä täsmentää.

Mikä on suunnittelumottosi?

Se, miten löytää tilan kuin tilan potentiaali – siihen piilotettu kauneus, jota 

omalla osaamisella ja luovilla ratkaisuilla voi vahvistaa.

Mistä viihtyisän ravintolan tai yökerhon tunnelma syntyy?

Mietimme Creative Studion suunnitteluprosessissa paljon sitä, millaisessa 

ympäristössä ihminen viihtyy. Ravintolatiloja suunniteltaessa se tarkoittaa 

esimerkiksi sen pohtimista, minkälainen ravintolavieraan matka on etuo-

velta pöytään tai vaikka wc-tiloihin. Tai mitä lähiympäristö pöytäseurueelle 

tarjoaa. Myös oikeanlaisen äänimaailman luominen on tärkeää.

Itse pyrin jokaisen projektin alussa ensin viettämään aikaa itse tilassa ais-

tien sen tunnelmaa ja olemusta. Vaikka tila olisi edellisen omistajan jäljiltä 

kuorrutettu laminaatilla ja loisteputkilla, yleensä tunnistan tilan oman sie-

lun ja luonteenlaadun. Näin pääsen nopeasti miettimään niitä elementte-

jä, joita pyrin suunnittelullani tuomaan esille. Viihtyisillä tiloilla on kaikilla 

selkeä luonne ja persoona. On tärkeää, että se herätetään henkiin. Vastaa-

vasti epäonnistunut sisustus on yleensä hengetön, sieluton ja siksi kolkko.

Miten  työstät  kohdetta  eteenpäin?  Miten  suunnittelemasi  tilat 

eroavat toisistaan?

Lähdemme aina työstämään konseptia asiakkaan eli ravintoloitsijan toivei-

den ja idean perusteella. Ravintolan sisustuksen tulee kulkea käsi kädessä 

yrittäjän konseptin kanssa. Kun  ravintoloitsijalla on selkeä  ja vahva kon-
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septi, siitä on helppo lähteä. Näin lopputuloksesta tulee kokonaisvaltainen 

ja uskottava. Mietin myös paljon tilan käyttäjää, maksavaa asiakasta. Min-

kälainen henkilö tilassa tulee viettämään aikaa. Koetan samaistua häneen 

suunnitellessani.

Käytät paljon aitoja materiaaleja suunnitelmissasi.

Arvostan  aitoja materiaaleja,  sillä  ne  kuluvat  kauniisti  ja  kestävät  aikaa. 

Ravintolamiljöössä on tarkoitus herätellä kaikkia aisteja, jolloin myös kos-

ketusaistit ovat tärkeitä. Aidon materiaalin, kuten kiven, puun tai metallin, 

tuntua on vaikea jäljentää.

Entä värien rooli?

Värillä on aina erittäin suuri rooli tilassa. Vaikka en käytäkään paljon satu-

roituja eli kirkkaita värisävyjä, onnistuneen väripaletin luominen on tärkeä 

ja  harkittu  osa  suunnitteluprosessiamme. Myös  sammutetut  ja murretut 

sävyt  ovat  värejä,  ja  niistä  löytyy  satoja  eri  vivahteita.  Tärkeitä  seikkoja 

pintojen  suunnittelussa  ja värien kanssa  työskennellessä ovat myös kiil-

toasteet ja tilavalaistus. Ne vaikuttavat ratkaisevasti värin tulkitsemiseen.

Miten paljon olet mukana kohteen muun visuaalisen ilmeen luo-

misessa? Astiat, grafiikka, ruokalistat?

Ravintolan graafisen ilmeen tulee olla yhtälailla linjassa kokonaiskonseptin 

kanssa. Olen usein alustavasti ideoimassa myös graafista ilmettä, menun 

tyyliä  jne. Mutta varsinaisen graafisen suunnittelun  jätän ammattilaisille. 

On aina todella mielenkiintoista nähdä, miten lahjakas graafikko tulkitsee 

suunnittelemamme tilan omissa materiaaleissaan. Useimmiten olen lop-

putulokseen erittäin tyytyväinen.

Astioiden  ja muiden pienesineiden valinnassa  taas olen  lähes poikkeuk-

setta mukana. Ne ovat todella tärkeitä lopputuloksen kannalta, sillä usein 

asiak kaalle  saattaa  jäädä  päällimmäisenä  mieleen  tyylikäs  suolasirotin 

eikä suinkaan lattian monimutkainen kaakelikuvio.

Mikä  merkitys  ravintolatiloissa  on  hiotuilla  ja  viimeistellyillä  yk-

sityiskohdilla, joista itse olet suunnittelussasi erityisen tunnettu?

Detaljit viimeistelevät tilan. Mielestäni suunnittelu pohjimmiltaan on juuri 

detaljien miettimistä, muun kuten sitä miten materiaalit liittyvät toisiinsa. 

En niinkään pröystäile yksityiskohdilla, vaan pyrin mahdollisimman vaivat-

tomaan ja luontevaan lopputulokseen. Kun detaljit ovat kunnossa, tila tun-

tuu harmoniselta ja luontevalta.

Mikä ravintola meiltä tai maailmalta kolahtaa sinuun?

Helsingissä  rakastan  töölöläisen  Atelje  Finnen  kaunista  tilaa,  joka  pysyy 

ajankohtaisena vuodesta toiseen. Tukholmassa Oaxen Krug & Slip Djurgå-

rdenissa on vaikuttava. Pariisissa on ihana keittiömestari Inaki Aizpitarten 

kuuluisan Le Chateaubriandin vieressä sijaitseva saman keittiömestarin Le 

Dauphin. ■
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