
Pyöreää lavuaaria Rauhala 
ei keittiöön suosittele. Hel-
lapeltien ja muiden suurten 
astioiden peseminen käy 
jouhevammin nelikulmai-
sessa pesualtaassa.

Pesemisestä puhuttaessa 
hän muistuttaa, että keitti-
össä materiaalien on oltava 
helppohoitoisia. Rasvanjäl-
jet on voitava pyyhkäistä suit 
sait pois. Esimerkiksi hellan 
ympärille ei kannata suun-
nitella ylimääräisiä listoja, 
jotka on hankala puhdistaa.

Kylmä ja kuuma on sijoitet-
tava välimatkan päähän toi-
sistaan, niinpä hellaa ei jär-

jestetä jääkaapin tai pakasti-
men kanssa rinnakkain.

Tänä päivänä huomioidaan 
kierrättäminen myös koti-
elämässä. Toimivat roskik-
set helpottavat jätteiden jäl-
kikäsittelyä. Suuret, liuku-
vat, järkevällä korkeudella 
olevat roska-astiat ovat hä-
nestä parhaat.

– Meillä itsellä on roskik-
set kahdessa tasossa, Riia 
antaa vinkiksi muillekin.

TyöTasojen KorKeus on yksi 
seikka, mihin hän kehottaa 
kiinnittämään huomiota. 
Liian korkea tai matala työ-

pöytä aiheuttaa ajan myö-
tä hankaluuksia. Tarpeeksi 
pistorasioita, hyvä valaistus, 
kodinkoneille oma kaappi, 
jossa on myös pistorasioita.

– Tänä päivänä on paljon 
integroituja kodinkoneita. 
Ne tekevät keittiöstä siistin.

musTavalKoisuus ja kom-
posiitti- eli kvartsitasot ovat 
trendikkään keittiön tun-
nusmerkit. Mattoja Riia 
Rauhala ei kodin sydämeen 
suosittele likaantumisen 
vuoksi. Ohut, kevyt, helpos-
ti puhdistettava materiaali 
on vaihtoehdoista paras, jos 
haluaa suojata lattiansa.
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SV Pia Rauhalammi

onKo KeiTTiö ruuanlaitto-
piste vain seurustelupaik-
ka? Keittiöremonttia suun-
niteltaessa on tämä seikka 
ratkaistava ensimmäisenä. 
Sisustussuunnittelija Riia 
Rauhala tietää suuntauk-
sen siirtyneen askeleen ver-
ran seurusteluun päin. Mo-
nessa kotikeittiössä on tapa-

na myös valmistaa ystävien 
ja sukulaisten kanssa yhdes-
sä ruokaa.

riia rauhalan mielestä tär-
kein seikka on askareiden 
sujuminen mahdollisim-
man kätevästi, niinpä käy-
tännöllisyyteen kannattaa 
panostaa. Sisustussuunnit-
telijan työkenttänä on hioa 
asiakkaalle toimiva keittiö 
tämän mieltymykset huo-
mioiden. Mutta mikäli re-
monttia suunnitellaan asun-
non myyntimielessä, silloin 
omat mieltymykset on paras 
sivuuttaa ja keskittyä mah-
dollisimman paljon perus-
elementteihin.

riia rauhalalTa tulee kuin 
apteekin hyllyltä tiettyjä yk-
sityiskohtia, jotka kannattaa 
huomioida heti suunnitte-
luvaiheessa. Vesipisteen on 
hyvä sijaita mahdollisim-
man lähellä pesukonetta. Al-
taan ja hellan ympärillä on 
oltava riittävästi laskutilaa. 

Sisustussuunnittelija Riia Rauhalan mielestä keittiöremontti on hyvä aloittaa pohtimalla, remontoidaanko 
se myyntiä varten vai omien mieltymysten mukaiseksi.

Keittiöremonttia suunniteltaessa on mietittävä käyttötarkoitus.

Toimivuus ja tyyli 
kulkevat käsi kädessä

hellan ympärillä on hyvä olla laskutilaa, ja vesipiste mahdollisimman lähellä pesukonetta.

Kierrätys on tänä päivänä huomioitava keittiössä. Rauhaloilla on riit-
tävästi roskiksia ja ne ovat kahdessa tasossa.

Riia Rauhala 
jatkaa Pientä pintare-
monttia -ohjelmassa. 
Kevään kuvaukset ovat 
parhaillaan menossa.

Hänen ja Janne Rauhalan per-
heen silmäterät ovat tyttäret 
Rianne, 3, ja Frida, 1.
Viikonloppuisin perhe kokkaa 
yhdessä.
Jos Riia suunnittelisi kotiin-
sa keittiön, hän haluaisi lisää 
kaappitilaa, voimakkaita väre-
jä ja rouheat, laadukkaat mate-
riaalit. Esimerkiksi seiniin ja ta-
soihin betonia.

SV Pia RauHalammi

Olemme paikallinen
osaaja, joka hallitsee
kustannukset, laadun
ja aikataulut sekä
tuntee kiinteistöt.

Käänny puoleemme
peruskorjauksen,
uudistuotannon ja
kuntoarvioinnin
tarpeissa.
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