
Euroopan kiinnostavin suurkaupunki pursuaa inspiraatiota. 
Näistä vinkeistä innostuu kokenutkin Lontoon-kävijä.
S U S A N N A  L E H M U S KO S K I

Kuuminta 
Lontoossa

Maailmanmatkaaja, 
taiteilija Frederic 

Leightonin hulppea 
ateljeekoti on 

näkemisen arvoinen. 
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1.  S IL M Ä IL E SÖP ÖYKSIÄ.  Yhdysvalloista 
Britteihin levinneen vaate- ja sisustusketju 
Anthropologien liikkeet muistuttavat hipah-
tavalla valikoimallaan kotoista Indiskaa, 
mutta hinnat ovat pilvissä. Liikkeet on stai-
lattu pieteetillä. Boheemin ja kodikkaan 
tyylin ystävän silmä lepää ja aivoissa kiehah-
telee inspiraatio.
158 Regent Street, metro Piccadilly Circus sekä 
131–141 King’s Road, metro Sloane Square. 
Anthropologie.eu.en
 
2.  SUOSI  SUOM A LAISTA.  Kuvittaja  
Klaus Haapaniemi pyörittää vaimonsa 
Mia Walleniuksen kanssa pientä putiikkia 
Itä-Lontoon Shoreditchissa. Vetäise kärpä-
senmuotoisesta kahvasta ja olet sisällä 
tyylikkäässä puodissa, jossa voit ihastella 
Haapaniemen kuvittamia astioita, peit-
teitä ja taide-esineitä. Redchurch Street on 
muutenkin kulkemisen arvoinen: katu on 
täynnä kiinnostavia putiikkeja ja kahviloita. 
81 Redchurch Street, lähin rautatieasema 
Shoreditch High Street.

3.  FA N ITA VOGUE TA.  National Portrait 
Gallery muuttuu täksi kevääksi fashionis-
tojen pyhiinvaelluspaikaksi. Esillä on 
toukokuulle asti brittiläisen Vogue-lehden 
satavuotisnäyttely. Se käsittää miltei 300 
valokuvaa huippukuvaajilta, ja kameran 
edessä ovat tietysti huippumallit kautta 
aikojen. He poseeraavat sodanjälkeisen opti-
mismin Lontoossa, svengaavalla 60-luvulla 
ja 80-luvun juppivermeissä. 
Leon Maxin sponsoroima näyttely Vogue 100  
– A Century of Style 22.5. asti. St Martin’s Place, 
metro Charing Cross. Npg.org.uk 

4. N AUTI  A R JE N PELKISTETYSTÄ 
kauneudesta. Maalaisjärkeä puhkuvan 
Labour And Wait -kodintavaraliikkeen hyllyt 
Shoreditchissa on täytetty varsin arkisella 
tavaralla aina lyijykynistä harjoihin, pyyh-
keisiin ja käsin tehtyyn saippuaan. Kaikki 
tuotteet on kuitenkin valmistettu eettisesti, 
ja tavaroiden esillepano on tyylikäs. 
85 Redchurch Street, lähin rautatieasema 
Shoreditch High Street. Labourandwait.co.uk

 

Anthropologie-liikkeen 
somistuksessa on 
käytetty mielikuvitusta 
ja isoa pensseliä. 

1990-luvun supermalli 
Linda Evangelista 
on mukana Vogue 
100 -näyttelyssä.

Klaus Haapaniemen 
kaupan ovea 

vartioi kärpänen.

Itä-Lontoosta löytyvät 
kuumimmat nimet 
– kuten Klaus Haapaniemi.

Hipsterien suosima 
Shoreditch on oikea 
paikka esitellä Haapa-
niemen satukirja maisia 
kuoseja.

3

2

1

pa
tr

ic
k 

de
m

ar
ch

el
ie

r 
©

 c
on

dé
 n

as
t

AVOTAKKA H UH T IKUU 2016   111



Myyntipalvelu: 010 2323 200 ma-ke 8-19, to-pe 8-17, su 10-14.30 • myyntipalvelu@matkapojat.fi
Puhelut 8,35 snt/puh + 3,2 snt/min,  matkapuhelimesta 19,2 snt/min. Palvelumaksu 0€/netistä varattaessa, muutoin 10€. Hinnat ovat alk-hintoja/hlö. Alkaen-hintaa ei kaikilla lähdöillä.  

LÄHDE MALTALLE, UPEALLE 
VÄLIMEREN SAARELLE!
Aurinkoinen Maltan saari sijaitsee keskellä kirkkainta Välimerta. Malta on moni-
puolinen matkakohde, jonka rannikolla satamat ja pienet hiekkarannat vuorot-
televat kivisten poukamien kanssa. Maa on edelleen suomalaisille monia muita 
Välimeren maita tuntemattomampi lomakohde. Saarella on paljon nähtävää ja 
kulkeminen saaren koon vuoksi helppoa. Historiasta ja kulttuurista kiinnostu-
neille Malta on melkoinen aarreaitta. Pääkaupunki Valletta on Unescon maail-
manperintökohde, jossa näkyy maan moninainen historia. Tasokkaat hotellim-
me takaavat viihtyisän ja laadukkaan lomakokemuksen!

Matkan kesto: 6 päivää (lento)
Lähtöpäivät:  19.5., 16.6., 14.7., 18.8., 
   15.9. ja 13.10.2016
Hotelli:  Hotel Fortina****

Hinta 

799€
alk./hlö (19.5.) 

Tarjolla myös 

huippulaadukas 

viiden tähden 

Fortina Spa 

Resort*****

- kysy lisää!

Hintaan sisältyy:
• lentomatkat Helsinki - Malta - Helsinki Finnairin
  reittilennoilla
• lentokenttäverot ja matkustajamaksut
• hotelliyöpymiset 2 hengen huoneessa puolihoidolla (5 yötä)
• lentokenttäkuljetukset kohteessa (ilman opasta)
• risteily Maltan historiallisessa satamassa

 Lisämaksusta:
• yhden hengen huone alk. 100€



5.  KUV ITTELE SYÖVÄSI  BOMBAYSSA. 
Sisustusfriikki ihastelee Dishoom-ravinto-
loiden uudennäköistä tyyliä, joka on sekoitus 
eurooppalaista industrialismia ja vanhaa 
intialaista katukahvilaa. Ravintoloiden 
esikuvia ovat menneiden aikojen Bombayn 
iranilaissiirtolaisten kahvilat, joihin olivat 
tervetulleita niin liikemiehet kuin hikiset 
riksakuskit. Huippusuosittuja ravintoloita 
on jo neljä, ja ne on usein rankattu maan 
parhaiden ravintoloiden joukkoon. Hinnat 
eivät silti ole karanneet pilviin. 
Ravintolat Shoreditchissa, Covent Gardenissa 
ja Sohossa sekä lähellä King’s Crossin  
metroasemaa. Dishoom.com

 
6. OLE OTTAMATTA VAKAVASTI .  
Lifestyleliike Pitfieldin vihreän kuistin takaa 
avautuu satumaailma, jossa sisustusfriikki 
voisi viettää ikuisuuden ihastellen retrohen-
kisiä asetelmia ja penkoen koreja. Tarvit-
setko sisustukselliset puukärryt, vihreää 
taidelasia tai 60-lukulaisen lampetin? Täällä 
on. Tai istahda kaupan pastellinsävyiseen 
kahvilaan ja tilaa quiche sekä latte, joka 
tarjoillaan sinulle Iittalan Taika-kupista. 
31–35 Pitfield Street, metro Old Street.  
Pitfieldlondon.com

7.  HÄ IK Ä ISTY HUIK E UD E STA. Leighton 
House saattaa muuttaa kertaheitolla käsityk-
sesi kotimuseosta. Se on aarre, josta kaikki 
lontoolaisetkaan eivät ole kuulleet. Taiteilija 
Frederic Leightonin (1830–96) ateljeekoti 
on ulkoa tavallinen punatiilinen 1800-luvun 
talo, mutta sisällä on paljon matkustelleen 
lordin ihmeellinen oma maailma: Lähi-itä-
fanin mosaiikkihalli koristeellisine kupolei-
neen ja suihkulähteineen, kuvankauniita 
huoneita taideteoksineen, mahtipontisia 
pylväitä ja syviä värisävyjä. 
12 Holland Park Road, metro High Street 
Kensington. Leightonhouse.co.uk

8. A JATTE L E MUSTAVA L KOISE STI . 
Darkroom-putiikin tiukkaa, ankaran 
graafista tyyliä ei voi olla ihailematta. 
Darkroomin mustavalkoista värimaailmaa 
on ryyditetty keltaisella ja sähkönsinisellä. 
Suunnittelijaystävät Lulu Roper-Caldbeck 
ja Rhonda Drakeford perustivat kaupan 
vuonna 2009 haaveenaan täyttää se makunsa 
mukaisilla sisustustavaroilla. Hyvin on 
mennyt. He kuvailevat makuaan poika-
maisen särmikkääksi. 
52 Lamb’s Conduit Street, metro Holborn. 
Darkroomlondon.com

Dishoom-ravintolan 
sisustus on kiehtova 
sekoitus Lontoota ja 
Intiaa.

Leighton House on 
täynnä taidetta. 
Jokaisella huoneella on 
uniikki värityksensä ja 
tunnelmansa.

Jos metsästää entisajan 
charmia, sitä löytyy  
varmasti Lontoosta.

Darkroom on tumma 
kuin nimensä – väri-
pilkuilla höystettynä.
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NEW

MagicMoveID on tulevaisuuden säilytysratkaisu. Aivan uudenlaisen yläkaapin 

etuosa toimii tavallisena yläkaappina ja takaosa voidaan laskea alas painiketta 

painamalla, jolloin kaikki keittiötarvikkeet ovat kätevästi saatavilla. Kun olet 

valmis, saat tavarat taas piiloon yhdellä painalluksella. MagicMoveID helpottaa 

keittiöaskareita ja varmistaa, että keittiö on aina siisti. Tutustu uuteen juhla-

mallistoomme lähimmässä HTH-liikkeessä tai osoitteessa hth-keittio.fi

/ DECOR GREY SILK

MODERNI 
ELÄMÄ VAATII 

OIKEAN 
KEITTIÖN

MagicMoveID® 

NEROKASTA  
SÄILYTYSTÄ  

YHDELLÄ  
PAINALLUKSELLA

163141_HTH_MagicMoveID_ann_230x297_FI_master.indd   1 15/03/16   16.10



ANIMAYA GRANT 
SUOSITTELEE
Lontoolaistunut kult-
tuurityöläinen kehottaa 
nauttimaan kaupungin-
osien erikoisuuksista.

 
Lontoolainen sisustus
tyyli on runsas ja 
lämmin. Kalusteita ei 
entisöidä hengiltä, sillä 

historia saa näkyä, kertoo Animaya Grant.
Animaya, tuolloin vielä AnniMaija, muutti 

unelmiensa kaupunkiin Helsingistä 1990luvulla ja 
alkoi opiskella journalismia. Vapaana toimittajana 
hänestä kuoriutui sisustusihminen ja asiantuntija.

– Makuani määrittävät edelleen kaikki ne huikai
sevat arkkitehtien kodit, joita pääsimme valoku
vaajatyöparini kanssa katsomaan ja kuvaamaan 
Euroopan johtaville sisustuslehdille.

Nykyisin Grant tekee kulttuuri ja tapahtuma
konsultointia sekä viestintää muun muassa Suomen 
Lontoon instituutille. Hän on juuri muuttanut 
”hipsterialueelle” ItäLontoon Dalstoniin.

– ItäLontoon, varsinkin Dalstonin ja Shoredit
chin, sanotaan olevan trendikkäitä. Tosin kun näin 
sanotaan, edelläkävijät ovat jo siirtyneet muualle.

Trendialueiden ja keskustan sijaan Animaya 
kehottaa matkaajia fiilistelemään kaupunginosien 
erityispiirteillä. Esimerkiksi Notting Hillin kahvi
loissa voi tarkkailla boheemia porvarityyliä.

 
1.  TORIT  ”Suosikkini on Notting Hill klassikko 
Portobello Market. Siellä myydään kaikkea  
antiikista ja vintagevaatteista hedelmiin. Tori on 
hauskimmillaan perjantaisin ja lauantaisin.” 
2.  MARYLEB ONE HIGH STREET  ”Siellä putiikit 
ovat persoonallisempia ja ilmapiiri rennompi kuin 
pääostoskaduilla. Esimerkiksi sisustusliike Conran 
Shop on aina visiitin arvoinen.” 
3.  G OLB ORNE ROAD  ”Tätä katua Notting Hillissä 
kutsutaan joskus pieneksi Marokoksi: ruokaa, 
astioita ja mattoja. Kadulla on myös Les Couilles de 
Chien antiikkikauppa kuriositeetteineen.”

Trendibongari ihastuu lukuisten 
putiikkien tarjontaan.
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9. TA R K K A IL E TULEVIA TRENDEJÄ.  
Viime vuonna avattu suuri, kunnianhi-
moinen myymälä-näyttelytila Clerkenwell 
haluaa olla sitä, mitä Merci on Pariisissa 
ja 10 Corso Como Milanossa. Ilmiö, joka 
tietää tulevat trendit ennen muita ja joka 
on jokaisen sisustustietoisen turistin Pakko 
nähdä -listalla. Tila on täynnä suurta ja 
pientä inspiraatiota: ihastele uniikkeja 
kalusteita, kukkapurkeiksi koverrettuja 
kirjoja sekä superretroa vinyylilevyhuonetta. 
Tai kummastele mattakultaista parkettia 
vaatehuoneessa, jossa on esillä paikallisten 
suunnittelijoiden luomia mekkoja.
155 Farringdon Road, metro Farringdon. 
Clerkenwell-london.com

10.  LUOTA K L A SSIKKOON,  eli astele 
Conran Shopiin. Sisustusketjun lippulai-
vamyymälä Fulham Roadilla kuuluisassa 
Michelin-rakennuksessa on sisustettu 
komean kodinomaisesti. Siellä ovat niin 
maailmankuulut designklassikot kuin löydöt 
uusilta suunnittelijoilta. Blue Roomissa 
on alati vaihtuvia näyttelyitä ja alaker-
rassa pienempää tavaraa, jonka joukosta on 
helppo löytää kevyitä tuliaisia: sisustuskir-
joja, keittiöpyyhkeitä, paperisia säilytysko-
reja ja tuoksukynttilöitä. 
81 Fulham Road, metro South Kensington. 
Conranshop.co.uk 

11.  YÖV Y K UIN HIPSTERI .  Varaa maja-
paikkasi Ace-hotellista. Ace on viihtyisä 
teollisuustyyliin sisustettu paikka, jonka 
aulan pitkän pöydän ääreen paikalliset hips-
terit kokoontuvat arkisin työskentelemään 
ja viikonloppuisin drinkeille. Itälontoolaisen 
hotellin yhteydessä on vaihtuvia pop up 
-liikkeitä ja suosittu Hoi Polloi -ravintola. 
Huoneet ovat pelkistettyjä mutta kotoisia.
100 Shoreditch High Street, metro 
Liverpool Street tai juna Shoreditch High 
Street. Acehotel.com 

 

Ace-hotellin 
terassilta aukeavat 

näkymät pitkälle 
Itä-Lontooseen. 
Hotelli sijaitsee 

nopeasti keskiluok-
kaistuneella alueella. 

Ilmavaa, kaunista ja 
huolellisesti valikoitua. 
Clerkenwellissä on 
kaikki kohdillaan. 

Conran Shopeissa on 
taattu oma tyylinsä 
mutta aina myös jotain 
uutta ja yllättävää  
sisustusrintamalta. 
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