
Sisustussuunnittelijan vuokrakodissa on urbaanit 
näkymät ja valoisa tunnelma. Näin Linda Baki onnistui 

luomaan loftistaan rennon ja kodikkaan.
t e k s t i  A N N A A R O M A A k u va t  A N T T I  V E T T E N R A N TA

HUIPPU

Linda nauttii kaupunkinäkymistä 
ja ilmavasta tilasta. Läpikuultavat 
rullaverhot eivät peitä maisemaa. 
Kulmasohva on Hakolan. Linda 
teetti metallirunkoiseen pöytään 
lasikannen. Itämaistyyliset matot 
ovat Vekestä.

Lindan hulppea loft on mustan 
lasikontin alarivissä oikealla.

ASUK K AAT Sisustussuunnittelija Linda 
Baki, 29, joka työskentelee omassa Linda 
Baki Design -toimistossaan.
KOTI  Loft-asunto 2018 valmistuneessa 
kerrostalossa Helsingissä Kalasatamassa. 
Neliöitä on 51 ja lisäksi 15,5 neliön parvi.
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U lkoapäin loft-koti näyttää musta-
raamiselta lasikontilta, joka on 
pudotettu kerrostalon katolle. 
Sen huimista, viisi metriä 
korkeista ikkunoista näkyy moni-
värisiä laatikkomaisia kerros-
taloja ja työn touhussa olevia 
nostureita. Helsingin Kalasa-

taman asuinalue rakentuu vauhdilla.
Lindan ilmavassa asunnossa on pelkistetty 

valkoinen keittiö ja moderni ruokailutila sekä suuren 
itämaisen maton rajaama kodikas sohvaryhmä. 
Huoneen sivussa on makuuparvelle johtavat portaat.
Lindaa pelotti aluksi, että hän putoaa parvelta, sillä 
sänky on aivan kaiteen viereessä. Enää korkealla 
nukkuminen ei pelota.

Parveke on yksi Lindan lempipaikoista. Sieltä näkyy 
Suvilahden kellohalli, joka on tunnettu Flow-festivaa-
lien maamerkkinä. Sisustussuunnittelija on innois-
saan uudesta mahdollisuudesta kuunnella konsertteja 
omalta parvekkeelta. Lindaa ei häiritse kesäisin järjes-
tettävien konserttien melu, sillä se kuuluu urbaanin 
asuin alueen luonteeseen. Rakentamisen äänet eivät 
sen sijaan kuulu sisälle, sillä ikkunoissa on kolminker-
taiset lasit.

Miksi valitsit Kalasataman asuinpaikaksesi?
Asuin aiemmin Kulosaaressa, joka on tosi hiljainen 
helsinkiläinen kaupunginosa. Kalasatama on eloisa, 
jatkuvasti kehittyvä, urbaani asuinalue, jossa meri ja 
hyvät lenkkipolut ovat lähellä. Käyn Mustikkamaalla 
juoksemassa.
 
Mitkä ovat vuokra-asumisen plussat ja miinukset?
Se antaa tietynlaista vapautta asumiseen. Muutin kaksi 
vuotta sitten Kotkasta Helsinkiin. En tiedä vielä tarkal-
leen, mihin haluan asettua. Sisustajan kannalta vuok-
rakoti voi olla vähän hankala, koska siitä ei voi tehdä 
täysin oman näköistä. 

Asuit ennen 60-luvun kerrostalokaksiossa.  
Miten lähdit sisustamaan korkeaa loft-kotiasi?
Asunnossa on hyvin selkeä pohja, jonka jaoin ruokailu- 
ja oleskelutilaksi. Korkeat ikkunat ovat aika haastavat, 
koska ehjää seinäpintaa on vähän.  Sohva oli pakko 
laittaa ikkunan eteen, sillä taulutelevisiolle oli vain 
yksi mahdollinen seinäpaikka. Divaanilta voi toki 
tuijotella näkymiä. Suunnitelmissani on laittaa avohyl-
lyjä television yläpuolelle. Sijoitan mieluummin hyllyjä 
seinälle kuin senkkejä lattialle, sillä korkeassa tilassa 
kannattaa hyödyntää seinäpinnat.

Miten sisustustrendit vaikuttavat sisustukseesi?
En mieti trendejä enkä seuraa paljon sisustusblogeja.  
Minulle on tärkeintä, että koti tuntuu ja näyttää 

Linda soittaa olohuoneessa sähkö-
kitaraa. Ox Denmarqin nahkainen 
lepakkotuoli toimittaa nojatuolin 
virkaa. Palapeili on kuin taideteos. 
Lattiavalaisin on Jielden. 

Eteisestä pääsee suoraan ruokapöy-
tään. Lempi-seinähylly on Hakolan. 
Kapea kukkapöytä ja tarjoiluvaunu 
ovat House Doctorin. Nanna Ditzelin 
suunnittelema tuoli ja art deco -pöy-
tävalaisin ovat Fargo Vintagesta.

Linda on sisustanut 
parvekkeesta viih-
tyisän viherkeitaan. 
Sohvan hän sai äidil-
tään. Tikkaat ja pöytä 
ovat Cobellosta. 

H Y V Ä  I D E A !  Aallon 
ritiläpenkki on yhtä leveä 
kuin tauluteleviso. Penkki 
on keveämpi ratkaisu kuin 

umpinainen senkki.
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Linda suunnittelee sisustuksia yksityis-
koteihin, toimitiloihin, uudiskohteisiin 
ja asuntomessuille. Seinävalaisin on 
Pholcin Mobil 46 ja riippuvalaisimet 
Heat Finlandista. Kiinanruusu on 
Lindan lapsuudenkodista ja kasvaa 
vauhdilla uudessa, valoisassa kodissa. 
Kynttilänjalat ovat H & M Homen mal-
listosta.

Peilipylväs on nykyisin Lindan 
suosikkiesine. Calligariksen 
ruokapöydässä on keraaminen 
kansi. Nahkatuolit ovat saman 
valmistajan. Itämaistyylinen 
matto on helppohoitoista 
viskoosia. Rottinkipenkki on 
Ikeasta.

”Rakastan itämaisia mattoja 
ja ajattomia huonekaluja.” 

O I V A L L U S !  Iso musta 
ruokapöytä näyttää 

keveältä ja sirolta, kun 
siinä on ohut kansilevy. 
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Makuutilan seinän takana on vaate-
huone. Seinävalaisin on Pholcin Mobil 
46. Taulu on kuvittaja Nina Halmetojan 
tekemä. Penkki on Bloomingvillen.

Linda pitää rouheista tekstiileistä. 
Pellavakankaalla huputettu sängyn-
pääty sekä jakkara ovat Cobellosta ja 
oranssi torkkupeitto Linan. 

Kylpyhuoneen syvennyksessä 
olevan pesukoneen saa pii-
loon lasiliukuoven taakse. 

H Y V Ä  I D E A !  Kapea 
penkki on kätevä  
laskutila pienessä 

makuusopessa. 

omalta. Jos innostun jostain trendistä, kuten palapei-
leistä, hankin sellaisen. Inhosin koko lapsuuteni äidil-
leni rakasta kasarityylistä peilipylvästä. Kun muutin 
tänne, aloin kinuta sitä häneltä. Nyt kun se on täällä, 
saan jatkuvasti kuunnella äitini hyväntahtoista kuit-
tailua. Pidän rennosta tyylistä, itämaisista matoista, 
kuviollisista tekstiileistä ja kuosien yhdistelystä. Se 
on varmasti algerialaisen isäni perintöä. Äitini sisusti 
lapsuudenkotini vahvoilla väreillä ja itämaisilla 
kuoseilla. Kun koti on valmis, en jaksa enää paljoa 
rymsteerata.

Mitä maalisävyjä valitsisit, jos saisit vapaat kädet?
Maalaisin ainakin keittiön päätyseinän ja makuutilan 
seinät vaaleanruskealla Etruski-sävyllä tai harmaalla 
Laasti-sävyllä. Se toisi tänne lämpöä. Pidän murre-
tuista väreistä. Kirkkaat perusvärit eivät ole minun 
juttuni – niistä tulee lastenhuonefiilis. Valkoisen, 
metallisen porraskaiteen maalaisin mustaksi. Se erot-
tuisi paremmin valkoisessa tilassa. Aion ehdottaa ideaa 
vuokraemännälleni.

Miten selviät valtavien ikkunoiden pesemisestä?
En mitenkään. Onneksi taloyhtiö huolehtii pesusta. 
Muuten pitäisi omistaa nosturi.

Häiritseekö, että vastapäisen talon asukkaat 
näkevät iltaisin valaistuun asuntoosi?
En oikeastaan ajattele asiaa. Ikkunoissa on mustat 
läpikuultavat rullaverhot, mutta pidän ne ylhäällä, 
kunnes menen nukkumaan. Kesälläkään en laskenut 
verhoja alas, koska aurinko ei paista tänne suoraan.  
Kun valitsen asiakkaille maalisävyjä, teen sen välillä 
kotonani, koska täällä on niin hyvä valo. Tarkistan 
sävyt aina kohteessa, sillä tilan valoisuus vaikuttaa, 
miltä värit oikeasti näyttävät. Värisävyt kannattaa aina 
valita luonnonvalossa.

Sopivatko edellisen kotisi huonekalut tänne?
Hankin entistä isomman sohvan, koska vanha sohva 
oli tänne mittasuhteiltaan liian pieni. Kulmasohva 
tavallaan rajaa olohuonetilaa. Tänne piti saada myös 
iso ruokapöytä. Koska ikkunoissa on mustat raamit, 
hankin mustan ruokapöydän ja tuolit. Kutsun usein 
ystäviäni kylään, ja on kiva, että kaikki mahtuvat 
saman pöydän ääreen. Käytän sitä myös työpöytänä, 
vaikka minulla on työtilat Punavuoressa.

Valaistuksella on iso merkitys myös korkeissa 
tiloissa. Miten ratkaisit sen? 
Sijoitin ruokailutilaan kolme riippuvalaisinta, joiden 
pyöreät kuvut ovat opaalilasia. Opaalilasi hajottaa 
valon pehmeästi ympäristöön. Lisäksi valitsin 
himmennettäviä seinä- ja lattiavalaisimia. Niitä säätä-
mällä saan tänne erilaista tunnelmavaloa. 

KERROSTALOKOTI  51 + 15,5 M 2,  HELSINKI.
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