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Ammattilainen
apuun

minen
Riia Rauhala:

Sisustaminen
liittyy terveyteen ja
hyvinvointiin. » Sivut 2–3
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TUOMAS NYMAN

Ylä- ja alakuvissa Riia Rauhalan suunnittelemat sisustukset.

Mitä haluat?
Suunnittelija
ratkaisee
ongelmasi
Nyt: Asiakas suosii laadukasta ja kestävää.
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Riia Rauhala työskentelee tietokoneella, mutta joskus on mukava katsella vaikka värikarttoja työhuoneen lattialla istuen.

Asta Matikainen
Pori

–!On mukava haaste löytää
asiakkaalle ratkaisuja, joista hän pitää, sanoo sisustussuunnittelija Riia Rauhala.
Hän on tehnyt alan töitä
Porissa jo seitsemän vuotta,
reilut kolme vuotta omassa yrityksessään. Oman yrityksen perustamiseen hän
rohkaistui saatuaan maanlaajuista näkyvyyttä oltuaan
viisi vuotta mukana Pientä
pintaremonttia -televisioohjelmassa. Se sarja jäi nyt
tauolle, mutta seuraavaksi Riia on mukana Pientä
mökkiremonttia -sarjassa
keväällä.
Ohjelmasta oli hänen mukaansa näkyvyyden ansiosta selkeää etua suunnittelutyölle.
SISUSTUSSUUNNITTELU

Riia Rauhala tekee kokonaisvaltaista tila- ja sisustussuunnittelua niin yksityis-

koteihin kuin yrityksiinkin,
omakotitaloihin, kerrostaloihin ja huviloihin, yhtä lailla
uudisrakennuksiin kuin remontoitaviin kohteisiinkin.
Yksi toimialue on myytäväksi laitettavien asuntojen stailaus, mutta se ei ole
Porissa ainakaan vielä kovin tunnettua ja suosittua.
Kiinteistövälittäjät ja osa
asunnonmyyjistä tosin tietävät, että siihen uhrattu raha maksaa itsensä takaisin.

Yksiöihin
tehdyt
saunat vain
hukkaavat neliöitä.

A

Kohteesta riippuen stailaukseen tehdään konsultaatiokäynti tai sitten se toteutetaan huonekaluin ja tekstiilein.
Normaalisti asunto stailataan siellä olevilla kalusteil-

la, mutta joskus käytetään
vuokrakalusteita.
Riia Rauhalalla on heti
vastaus valmiina, kun häneltä kysyy, mikä on stailattavien asuntojen suurin
ongelma.
–!Ihan liikaa tavaraa.
suunnittelijaa
ei saa kuulemma enää mikään hämmästymään toimeksiannoissa, mutta hän
tietää myös, ettei voi suunnitella pelkästä suunnittelemisen ilosta. Hän kertoo asiakkaalle, jos jokin tämän ajatus
ei kerta kaikkiaan voi toimia.
Jotkut asiakkaat haluavat
vain konsultaation suunnittelijalta tehdäkseen joitakin
muutoksia kodissaan tai yrityksessään, toiset haluavat
mahdollisesti koko remontin
suunnittelun. Ihannetilanne
on päästä mukaan jo silloin,
kun tiloja suunnitellaan.
–!Käyn tutustumassa ensin kohteeseen, lasken tarjouksen, ja kun tarjous on
KOKENUTTA

hyväksytty, aloitetaan suunnittelu. Suunnitteluvaiheessa tapaan asiakkaan ainakin
kolme kertaa, sillä vasta siinä
ajatukset lopullisesti muokkaantuvat, kun asiakas näkee yhä valmiimpia suunnitelmia, Riia Rauhala kertoo.
Hän on ilokseen huomannut, että ihmiset ovat nykyään varsin valveutuneita ja
tietävät, mitä haluavat. Selkeästi on kasvanut halu saada laadukasta ja kestävää.
Jos sopivia huonekaluja
ei löydy, ne teetetään puusepällä. Kaikki työ pyritään
teettämään nimenomaan satakuntalaisilla tekijöillä.
ASIAKKAAT ovat laidasta lai-

taan, myös iältään, eikä heitä
voi lokeroida mitenkään. Yksityisasiakkaita on yrityksiä
enemmän, mutta nyt on selvästi nähtävissä trendi, että yritykset alkavat stailata
sekä tiloja että henkilöstöä.
Riia Rauhala työskenteleekin nykyään yhdessä puoli-

sonsa Janne Rauhalan kanssa heidän Rock My Business
-bränditoimistossaan.
–!Asiakkaita on useilta toimialoilta, joista terveysala
on yksi merkittävimmistä.
Palveluihimme kuuluvat perinteisten mainostoimistopalveluiden lisäksi konsepti- ja toimitilasuunnittelut.
Yritykset haluavat brändinsä
kuntoon, ja sen jälkeen näkyvyyttä, joka on yhden ilmeen
mukainen aina henkilökuntaa myöten, Riia Rauhala
kertoo.
He suunnittelivat vastikään Nokialle 200 neliömetrin hammaslääkärien
vastaanottotilat julkisivuja
sekä mainos- ja markkinointimateriaaleja myöten, alan
yrityksen uuteen toimipisteeseen.
–!Käyttäjät olivat mukana suunnittelussa, ja tilat
erottuvat selkeästi massasta.
Odotustila on olohuonemainen, ja jokaisen hammaslääkärin huone on erilainen

käyttäjänsä toiveiden mukaisesti.
VÄRIEN KÄYTTÖÄ Riia Rau-

hala haluaisi lisätä sisustuksessa, sillä suomalaiset
ovat kovin harmaa-ruskeamustavalkoista kansaa. Toki suunnittelija asiakkaalle
värejä ja materiaaleja suunnitellessaan toteuttaa asiakkaan toiveita.
Nyt Rauhala tosin mielenkiinnolla suunnittelee itselleen, sillä perhe tekee remonttia torin varren kerrostalossa olevassa kodissaan.
–!Vaikka tykkään valkoisesta, keittiöstämme tulee
tumman sini-musta. Tyttöjen huoneen lattia on violetti-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 Restlesslepotuolia, josta voi nostaa
jalat ylös.

	
  

