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Riia Rauhala: 
Sisustaminen 
liittyy terveyteen ja 
hyvinvointiin.  » Sivut  2–3

JOONAS SALLI/SK

Ammattilainen
apuun
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Mitä haluat?
Suunnittelija
ratkaisee 
ongelmasi

Ylä- ja alakuvissa Riia Rauhalan suunnittelemat sisustukset.

TUOMAS NYMAN

Nyt: Asiakas suosii laadukasta ja kestävää.
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Riia Rauhala työskentelee tietokoneella, mutta joskus on mukava katsella vaikka värikarttoja työhuoneen lattialla istuen.

JOONAS SALLI/SK

Asta Matikainen
Pori

–!On mukava haaste löytää 
asiakkaalle ratkaisuja, jois-
ta hän pitää, sanoo sisustus-
suunnittelija Riia Rauhala.

Hän on tehnyt alan töitä 
Porissa jo seitsemän vuotta, 
reilut kolme vuotta omas-
sa yrityksessään. Oman yri-
tyksen perustamiseen hän 
rohkaistui saatuaan maan-
laajuista näkyvyyttä oltuaan 
viisi vuotta mukana Pientä 
pintaremonttia -televisio-
ohjelmassa. Se sarja jäi nyt 
tauolle, mutta seuraavak-
si Riia on mukana Pientä 
mökkiremonttia -sarjassa 
keväällä.

Ohjelmasta oli hänen mu-
kaansa näkyvyyden ansios-
ta selkeää etua suunnitte-
lutyölle.

SISUSTUSSUUNNITTELU 
Riia Rauhala tekee koko-
naisvaltaista tila- ja sisustus-
suunnittelua niin yksityis-

koteihin kuin yrityksiinkin, 
omakotitaloihin, kerrostaloi-
hin ja huviloihin, yhtä lailla 
uudisrakennuksiin kuin re-
montoitaviin kohteisiinkin.

Yksi toimialue on myy-
täväksi laitettavien asunto-
jen stailaus, mutta se ei ole 
Porissa ainakaan vielä ko-
vin tunnettua ja suosittua. 
Kiinteistövälittäjät ja osa 
asunnonmyyjistä tosin tie-
tävät, että siihen uhrattu ra-
ha maksaa itsensä takaisin.

Kohteesta riippuen staila-
ukseen tehdään konsultaa-
tiokäynti tai sitten se toteu-
tetaan huonekaluin ja teks-
tiilein.  

Normaalisti asunto staila-
taan siellä olevilla kalusteil-

la, mutta joskus käytetään 
vuokrakalusteita.

Riia Rauhalalla on heti 
vastaus valmiina, kun hä-
neltä kysyy, mikä on stai-
lattavien asuntojen suurin 
ongelma.

–!Ihan liikaa tavaraa.

KOKENUTTA suunnittelijaa 
ei saa kuulemma enää mi-
kään hämmästymään toi-
meksiannoissa, mutta hän 
tietää myös, ettei voi suunni-
tella pelkästä suunnittelemi-
sen ilosta. Hän kertoo asiak-
kaalle, jos jokin tämän ajatus 
ei kerta kaikkiaan voi toimia.

Jotkut asiakkaat haluavat 
vain konsultaation suunnit-
telijalta tehdäkseen joitakin 
muutoksia kodissaan tai yri-
tyksessään, toiset haluavat 
mahdollisesti koko remontin 
suunnittelun. Ihannetilanne 
on päästä mukaan jo silloin, 
kun tiloja suunnitellaan.

–!Käyn tutustumassa en-
sin kohteeseen, lasken tar-
jouksen, ja kun tarjous on 

hyväksytty, aloitetaan suun-
nittelu. Suunnitteluvaihees-
sa tapaan asiakkaan ainakin 
kolme kertaa, sillä vasta siinä 
ajatukset lopullisesti muok-
kaantuvat, kun asiakas nä-
kee yhä valmiimpia suunni-
telmia, Riia Rauhala kertoo.

Hän on ilokseen huoman-
nut, että ihmiset ovat nyky-
ään varsin valveutuneita ja 
tietävät, mitä haluavat. Sel-
keästi on kasvanut halu saa-
da laadukasta ja kestävää.

Jos sopivia huonekaluja 
ei löydy, ne teetetään puu-
sepällä. Kaikki työ pyritään 
teettämään nimenomaan sa-
takuntalaisilla tekijöillä. 

ASIAKKAAT ovat laidasta lai-
taan, myös iältään, eikä heitä 
voi lokeroida mitenkään. Yk-
sityisasiakkaita on yrityksiä 
enemmän, mutta nyt on sel-
västi nähtävissä trendi, et-
tä yritykset alkavat stailata 
sekä tiloja että henkilöstöä. 
Riia Rauhala työskentelee-
kin nykyään yhdessä puoli-

sonsa Janne Rauhalan kans-
sa heidän Rock My Business 
-bränditoimistossaan.

–!Asiakkaita on useilta toi-
mialoilta, joista terveysala 
on yksi merkittävimmistä. 
Palveluihimme kuuluvat pe-
rinteisten mainostoimisto-
palveluiden lisäksi konsep-
ti- ja toimitilasuunnittelut. 
Yritykset haluavat brändinsä 
kuntoon, ja sen jälkeen näky-
vyyttä, joka on yhden ilmeen 
mukainen aina henkilökun-
taa myöten, Riia Rauhala 
kertoo.

He suunnittelivat vast-
ikään Nokialle 200 neliö-
metrin hammaslääkärien 
vastaanottotilat julkisivuja 
sekä mainos- ja markkinoin-
timateriaaleja myöten, alan 
yrityksen uuteen toimipis-
teeseen. 

–!Käyttäjät olivat muka-
na suunnittelussa, ja tilat 
erottuvat selkeästi massasta. 
Odotustila on olohuonemai-
nen, ja jokaisen hammas-
lääkärin huone on erilainen 

käyttäjänsä toiveiden mu-
kaisesti.

VÄRIEN KÄYTTÖÄ Riia Rau-
hala haluaisi lisätä sisus-
tuksessa, sillä suomalaiset 
ovat kovin harmaa-ruskea-
mustavalkoista kansaa. To-
ki suunnittelija asiakkaalle 
värejä ja materiaaleja suun-
nitellessaan toteuttaa asiak-
kaan toiveita.

Nyt Rauhala tosin mielen-
kiinnolla suunnittelee itsel-
leen, sillä perhe tekee re-
monttia torin varren kerros-
talossa olevassa kodissaan. 

–!Vaikka tykkään valkoi-
sesta, keittiöstämme tulee 
tumman sini-musta. Tyttö-
jen huoneen lattia on violet-
ti-ruskearaidallinen. Ei pidä 
ajatella, että jokin sisustus 
on ikuinen, aina voi maalata 
ja tapetoida uudestaan.

Yksi asia on kuitenkin 
varma: Rauhalan kodissa ei 
nähdä nahkaista Restless-
lepotuolia, josta voi nostaa 
jalat ylös.

AYksiöihin 
tehdyt  

saunat vain  
hukkaavat neliöitä.


