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Det luf ti ge lo ka let er inn delt i uli ke so ner ved hjelp av en platt form som de ler lo ka let. Tanken er blant annet at gjestene sitter mer 
bekvemt når de sitter mot en vegg. Langs veg gen på platt for men er det en lang sit te benk, herfra kan gjes te ne nyte ut sik ten. 

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 tre verk, ull og in du stri el le de tal jer. 

TEKST: ELIN SCOTT FOTO: KUVIO.COM OG JOAN NA LAAJISTO CREA TIVE STU DIO

RESTAURANT  INSPIRASJON

➣

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. 
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Det er også en peis i loun ge om rå det 
ved bad stu e ne. De rus tik ke  
stub be ne un der stre ker det  
na tur li ge og nordiske uttrykket.  

Ska p stem nings full belysning med en 
svart pen del over spi se bor det. Eag le  
tak lam pe, Ø 34,5 cm, kr 1299, ellos.no.

are et par ki lo me ter fra  
sent rum av Hel sin ki har et 
gam melt in du stri om rå de 
blitt totalforandret. Her fin
ner du en ar ki tek to nisk per le 
med of fent li ge bad stu er, og 

en mo der ne re stau ran t – Löyly. 
Her kan du nyte et øko lo gisk mål tid, 
en ten uten dørs på en av de tre ter ras se ne, 
el ler in nen dørs om gitt av lunt tre verk og  
in du stri el le de tal jer. Bygget med re stau
ran t er en del av en park med fle re of fent
li ge bad stu er, som er en es sen si ell del av 
den fins ke kul tu ren og den na sjo na le  
iden ti te ten.

– For må let med de sig net var å ska pe en 
stem nings full re stau rant som kom pli men
te rer byg nin gens ka rak te ris tis ke ar ki tek tur. 
Jeg vil be skri ve ut tryk ket som myk  
mi ni ma lis me, sier in ter iør ar ki tek ten 
Joan na Laajisto fra Stu dio Joan na Laajisto.

Ut ford rin gen ble å ska pe en in tim fø lel se 
i det sto re lo ka let med sto re glass veg ger. 
Joan na hevder at gjes ter fø ler seg mer 

kom for tab le når de sit ter med ryg gen mot 
en vegg, og løs nin gen ble der for å byg ge 
en platt form med en bar, som de ler lo ka let 
i to bruks om rå der. En halv vegg i tre  
for ank rer den lan ge sit te ben ken, og herfra 
har du unik ut sikt over Øs ter sjø en. 

– Ho ved ma te ria le ne i re stau ran ten er 
be tong, bjørk, og ull. Alle ma te ria le ne er 
hold ba re og va ri ge, noe som var et po eng 
for oss. Tre ver ket be står av limt, la mi nert 
bjørk, som er en ny og in no va tiv finsk  
pro duk sjons pro sess. Her bru kes det  
rest ma te ria ler som tre in du stri en van lig vis 
bru ker som bren sel. Det te er en flott måte 
å vise at res ter kan gjen brukes. Det gir  
en vak ker og lys tre far ge, og det er svært 
hold bart. 

I til legg til so fa ene er det brukt la mi nert 
bjørk på veg ger, bord pla ter, i ba ren og på 
uni sextoa let te ne. De stop pe de sto le ne i 
ull og den sto re pei sen gir var me til det 
luf ti ge lo ka let. Den be skjed ne be lys nin gen 
gir et stem nings fullt lys, uten å blok ke re 
for den uni ke ut sik ten. 

B

Den sto re pei sen gir varme 
og skaper hygge i rommet, og er 
sær lig god å ha på mør ke høst-  
og vin ter kvel de r. Ho ved ma te ria le ne 
i re stau ran ten er be tong, bjørk, 
stål og ull. 

Sitt godt i en myk og lun spi se stol. Spi se stol, 
85 x 54 cm, kr 2699, Bloo ming vil le. 

■
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Den særpregede ba ren er plas sert på 
den øvre platt for men i re stau ran ten, 
og er kledd med limt, la mi nert bjørk. 

RESTAURANT  INSPIRASJON
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”Every great cake starts with
                 perfectly creamed butter”

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

Meet the Bakery Boss™
Den fremragende kjøkkenmaskinen 

170100 Sage 225x298 the bakery Boss NO.indd   1 03/05/17   12:23
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Bar sto le ne er fra Gubi, og  
tak pend le ne er de sig net av Michael 

Anastassiades for Flos. 

Me ny en har en mil jø - 
venn lig til nær ming, og  
så langt det lar seg gjø re  
bru ker restauranten  
øko lo gis ke rå va rer.

RESTAURANT  INSPIRASJON

Det lyse tre verket står i fin 
kontrast til det mørke metallet på 
dette kafébordet. Bord i teak og jern, 
77 x 70 cm, kr 5300, muubs.com.

Et skjæ re brett i tre kan også bru kes 
som ser ve rings fat. Brett i aka sie tre,  
53 x 26 cm, kr 449, Bloo ming vil le.
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✦

Byg nin gen ble la get smal, lav og lang strakt,  
sånn at den ikke skul le ta for mye av ut sik ten til  
de frem ti di ge bo lig blok ke ne som skal byg ges bak.  
Byg nin gen er en del av en park, og når tre ver ket  
blir grått skal den lig ne en stein i vann kan ten. 

De mør ke veg ge ne gir kon trast og 
ka rak ter. De stop pe de sto le ne er fra 
den ita li ens ke pro du sen ten torre.it,  
og ull tekstilet er fra kvadrat.dk.

Re stau ran tens 
uteområde er på 
1600 kvm og for delt 
på tre ter ras ser. 

INSPIRASJON  RESTAURANT


