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Kallion kaunein

keveys ja valoisuus  huokuvat Ipi-kulmakuppilasta Helsingin Kalliossa. 
Lopputulos vaati raakaa, pölyistä työtä: Tukkoon levytetty kaksikerroksinen tila 
puhkaistiin ja parvea jatkettiin. Pinnoista kuorittiin viisi senttiä eri tasoitteita. 
Julkisivu sai lisää ikkunaa, lattia betonivalun ja osin lankkua. Tiskit, ovet ja 
listatkin räätälöi puuseppä tammesta, jotta kaikki olisi yhdestä puusta veistettyä.

– Halusin, että tila on viimeistelty mutta rento ja helposti lähestyttävä. Rosot 
ja eri struktuurit saavat näkyä reilusti, sanoo sisustusarkkitehti Petra Majantie, 
joka suunnitteli kahvilan koko visuaalisen kokonaisuuden istuintyynyjä myöten.

– Ilme koostuu paljon myös yksityiskohdista, kuten kahvikupeista.
Niinpä paikan kahvipakkauksillakin ja muilla graafisilla elementeillä on 

Dog Designilta tilattu yhtenäinen ilme. Tilan tärkeä elävöittäjä on viherkasvit 
suurena pintana. Ne saavat nyt rönsytä kotoisasti parven koko kaiteen leveydeltä. 
Ipi-kulmakuppila, Porthaninkatu 13, Helsinki. Auki ma–pe klo 8–20, la klo 10–17.

Elokuussa avautuneen Ipi-kulmakuppilan rentouden 
takana on paljon ajatusta ja viimeisteltyä räätälöintiä.

Vihdoin juomalasi! Oiva Toikan 
rakastettua Kastehelmeä (1964) 
alettiin tehdä uudelleen viisi vuotta 
sitten. Nyt saatavilla on uusia osia.

miia  
kauhanen
on toimituspäällikkö, 
jonka lempipuuhia on 
juhlien suunnittelu. 
”Isänpäivän yllätyk-
seksi 8. marraskuuta 
voi leipoa lasten kans-
sa tuoksuvan pulla-
pojan rusinasilmineen 
tai vaikka pulla-auton. 
Helppo lahja on pullo 
iskän lempijuomaa, 
johon muksut taiteile-
vat oman etiketin.”

Piia Keto huurrutti 
Piilopaikka-kuosistaan lumisen 

talviversion. Piilopaikka 
Pakkanen -sesonkiastiasto 

on saatavilla rajoitetun ajan. 
Lautanen (halk. 20 tai 26 cm) 

25,60 € tai 28,70 €, Arabia.

juju kupeessa
Bambu on tunnetusti 
paitsi hygieeninen myös 
kestävä, siis loistoma-
teriaali leikkuulaudalle. 
Eva Solon uutuudessa 
eriväriset silikonireunat 
pitävät lautaa paikal-
laan, pehmentävät 
kolautuksia ja erottavat 
eri laudat toisistaan, 
(36 × 27 × 2 cm) 
44,95 €.

Harmaa, vaaleansininen tai aavikonruskea juomalasi 
(30 cl) 23,90 € / 2 kpl, kirkas 22,90 €, Iittala.

Katossa poukkoilevat 
Flosin Aim-valaisimet 
ovat suorastaan luodut  
rentoon Ipiin. Marunin  
Hiroshima-tuolit ja 
Mattiazzin Osso-baari-
jakkarat ovat kuin 
samasta perheestä.

Nyt Suomestakin saa 
ruotsalaiskokki Leila 
Lindolmin romanttisia 
tekstiilejä ja pastellisia 
keittiövälineitä. Kannua 
voi käyttää kattilana ja 
kulhonakin. Myös roosa 
(1,7 l) 37,95 €, Ellos.

avokeittiö
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