RESTAURANT INSPIRASJON

Stemningsfullt
blant saunaer
Badstuer er sentrale i finsk kultur og var utgangspunktet da
interiørarkitektene innredet restauranten Löyly. Her er det skapt varme
og spenning ved hjelp av lyst treverk, ull og industrielle detaljer.
TEKST: ELIN SCOTT FOTO: KUVIO.COM OG JOANNA LAAJISTO CREATIVE STUDIO

BLI MED INN!
I denne serien ønsker vi å vise deg
spennende restaurantkonsepter i
Norden, med ekstra oppmerksomhet
på norske spisesteder. Vi ser på hvordan
restaurantene er innredet og tipser om
hvordan du kan hente inspirasjon
og ideer herfra til eget hjem.
I denne utgaven besøker vi
Löyly i Helsinki.

➣

Det luftige lokalet er inndelt i ulike soner ved hjelp av en plattform som deler lokalet. Tanken er blant annet at gjestene sitter mer
bekvemt når de sitter mot en vegg. Langs veggen på plattformen er det en lang sittebenk, herfra kan gjestene nyte utsikten.
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Den store peisen gir varme
og skaper hygge i rommet, og er
særlig god å ha på mørke høstog vinterkvelder. Hovedmaterialene
i restauranten er betong, bjørk,
stål og ull.

Sitt godt i en myk og lun spisestol. Spisestol,
85 x 54 cm, kr 2699, Bloomingville.
Skap stemningsfull belysning med en
svart pendel over spisebordet. Eagle
taklampe, Ø 34,5 cm, kr 1299, ellos.no.

B
Det er også en peis i loungeområdet
ved badstuene. De rustikke
stubbene understreker det
naturlige og nordiske uttrykket.
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are et par ki
lo
me
ter fra
sentrum av Helsinki har et
gammelt
industriområde
blitt totalforandret. Her fin
ner du en arkitektonisk perle
med offentlige badstuer, og
en moderne restaurant – Löyly.
Her kan du nyte et øko
lo
gisk mål
tid,
enten utendørs på en av de tre terrassene,
eller innendørs omgitt av lunt treverk og
industrielle detaljer. Bygget med restau
rant er en del av en park med flere offent
lige badstuer, som er en essensiell del av
den finske kulturen og den nasjonale
identiteten.
– Formålet med designet var å skape en
stemningsfull restaurant som komplimen
terer bygningens karakteristiske arkitektur.
Jeg vil be
skri
ve ut
tryk
ket som myk
minimalisme, sier interiørarkitekten
Joanna Laajisto fra Studio Joanna Laajisto.
Utfordringen ble å skape en intim følelse
i det store lokalet med store glassvegger.
Joan
na hevder at gjes
ter fø
ler seg mer

komfortable når de sitter med ryggen mot
en vegg, og løsningen ble derfor å bygge
en plattform med en bar, som deler lokalet
i to bruks
om
rå
der. En halv
vegg i tre
forankrer den lange sittebenken, og herfra
har du unik utsikt over Østersjøen.
– Hovedmaterialene i restauranten er
betong, bjørk, og ull. Alle materialene er
holdbare og varige, noe som var et poeng
for oss. Treverket består av limt, laminert
bjørk, som er en ny og innovativ finsk
produksjonsprosess. Her brukes det
restmaterialer som treindustrien vanligvis
bruker som brensel. Dette er en flott måte
å vise at rester kan gjenbrukes. Det gir
en vakker og lys trefarge, og det er svært
holdbart.
I tillegg til sofaene er det brukt laminert
bjørk på vegger, bordplater, i baren og på
unisex-toalettene. De stoppede stolene i
ull og den store peisen gir varme til det
luftige lokalet. Den beskjedne belysningen
gir et stemningsfullt lys, uten å blokkere
for den unike utsikten. ■
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Den særpregede baren er plassert på
den øvre plattformen i restauranten,
og er kledd med limt, laminert bjørk.
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”Every great cake starts with
perfectly creamed butter”

Meet the Bakery Boss™

Den fremragende kjøkkenmaskinen
Når kraft og hastighet ikke tåler noen sammenligning. Når man ikke har inngått kompromiss med hverken
design eller kvalitet - og man mangler ord. Sage the Bakery Boss™ er kjøkkenmaskinen for ekte bakeentusiaster.
• 360 graders dekning av bollen
• Justerer automatisk styrken og tilpasser hastigheten som er valgt
• Innebygget lys som slår seg på ved omrøring
• Innovativ K-spade som er utstyrt med deigskrape, samt eltekrok og ballongvisp
• Variabel hastighetsinnstilling
• Dual-funksjon Timer (teller opp og ned)
• 4,7 liter bolle i klart glass og 3,8 liter bolle i rustfritt stål
• Alle løse deler kan vaskes i oppvaskmaskinen
• 5 års motorgaranti / 1200 W

the Bakery Boss™ NOK 6.299,-

www.witt.no
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Et skjærebrett i tre kan også brukes
som serveringsfat. Brett i akasietre,
53 x 26 cm, kr 449, Bloomingville.
Det lyse treverket står i fin
kontrast til det mørke metallet på
dette kafébordet. Bord i teak og jern,
77 x 70 cm, kr 5300, muubs.com.

Menyen har en miljøvennlig tilnærming, og
så langt det lar seg gjøre
bruker restauranten
økologiske råvarer.

Barstolene er fra Gubi, og
takpendlene er designet av Michael
Anastassiades for Flos.
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INSPIRASJON RESTAURANT

De mørke veggene gir kontrast og
karakter. De stoppede stolene er fra
den italienske produsenten torre.it,
og ulltekstilet er fra kvadrat.dk.

Bygningen ble laget smal, lav og langstrakt,
sånn at den ikke skulle ta for mye av utsikten til
de fremtidige boligblokkene som skal bygges bak.
Bygningen er en del av en park, og når treverket
blir grått skal den ligne en stein i vannkanten.
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Restaurantens
uteområde er på
1600 kvm og fordelt
på tre terrasser.

✦

