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Myytävien asuntojen stai-
laus on Porissa uutta. Sisus-
tussuunnittelu Riia Rauha-
lan palveluista sitä lähti en-
simmäisenä hyödyntämään 
Huom! Solid House Oy. Val-
takunnallisella välitysket-
julla on stailauksesta hyviä 
kokemuksia Helsingistä ja 
Turusta. Karhukaupungis-
sa kohteeksi valittiin Viik-
karissa Herralahdenkadun 
idyllisessä puutalomiljöös-
sä sijaitseva yksiö, joka si-
sältää huoneen, keittiön ja 
saniteettitilat. 

Anne ja Kari Liinamaa 
puutaloyksiön omistaji-
na lupautuivat siistimään 
vuokralla olleen asunnon 
pienen pintaremontin avul-
la ennen stailausta.

– Myyjien ei kannata ryh-
tyä suuriin remontteihin, 
sillä seuraavalla omistajal-
la voi olla täysin eri maku. 
On kallista ja epäekologis-
ta remontoida sama asunto 
kahteen kertaan, Anne Lii-
namaa korostaa.

Myyjät poistivat vanhat ta-
petit ja maalasivat seinät 
valkoisiksi. Ostajan on ha-
lutessaan vaivatonta vaihtaa 
seinät värikkäimmiksi. Keit-
tiökaappien ovet maalattiin 
ja vetimet vaihdettiin. Ma-
kuuhuoneesta hiottiin ku-
lunut puulattia ja se maalat-
tiin. Saniteettitilat remontoi 
alan ammattilainen.

stailauksen avulla ostaja-
kandidaatit saavat vinkkejä 
siitä, miten asunnon neliöt 
parhaiten hyödynnetään ja 
millaiselta asunto parhaim-
millaan voisi näyttää. Myy-
jän ajatuksena on tietenkin 
saada asunto mahdollisim-
man pian kaupaksi, staila-
uksen on havaittu lyhentä-
vän myyntiaikaa. Helsingin 
ja Turun kokemusten perus-
teella voidaan todeta myös 
asunnon arvon kohoavan 
5-10 prosenttia.

Halutessaan ostaja voi 
asuntokaupan yhteydes-
sä ostaa myös stailaukses-
sa käytetyt huonekalut ja 
tavarat. Mikäli asunnossa 
asutaan myyntihetkellä, se 
stailataan olemassa olevil-
la tavaroilla. Joissakin tapa-
uksissa sisustussuunnitte-
lija karsii liikoja huoneka-
luja tai esineitä, sillä asun-
non omistajalla on helpos-
ti tapana kuormittaa koti ta-
varapaljoudella. 

Meille jokaiselle vinkik-
si: kalustus pitäisi mitoit-
taa neliöiden mukaan, jot-
ta huoneissa mahtuu elä-
mään. Varsinkin näin pime-
än kauden koittaessa kodin 

valaistuksen on oltava riit-
tävä. Saatavina on omat va-
laisintyypit tunnelman luo-
miseksi, yleisvalaistukseen 
ja kohdevalaistukseen. Vii-
meksi mainitulla saadaan 

hienosti korostetuksi halut-
tu kohde. Myös huoneen ko-
ko vaikuttaa valaisimen va-
lintaan. Korkeaan tilaan tar-

vitaan massiivinen valon-
lähde. Pihavalaistukseen 
kiinnitetään tänä päivänä 
erityisen paljon huomiota.

Siistiltä näyttää stailauksen jälkeen. Sänkynä voi käyttää vaikka kuormauslavoja.

Puutaloyksiö Herralahdenkadulla sai uuden ilmeen.

Myös myyntikohteita stailataan porissa

Pienet yksityiskohdat luovat kodikkuutta,  
kuten tässä kori ja koivuhalot.

Pieneen keittiöön saadaan  
hyvin mahtumaan 4-hengen  
ruokapöytä. läpinäkyvät tuolit 
luovat tilantuntua.

Puutaloyksiön stailauksessa Riia Rauhalan fyysisenä talkooapuna olivat kiinteistönvälittäjä  
Sirpa Salopää, asunnon omistaja anne liinamaa ja tytär Rianne Rauhala.

mitä ulko-ovelta näkyy, luo  
tulijalle kuvan asunnosta. Tämä 
kuva on otettu ennen wc- ja  
pintaremonttia.Saniteettitilat siistiytyivät huo-

mattavasti.

Stailaus on Suomes-
sa suhteellisen uutta. 
Mallin otimme Englan-
nista noin kymmenisen 
vuotta sitten. Aiemmin 
sisustimme ihan oman 
maun mukaan, mut-
ta sisustussuunnitteli-
joiden televisio-ohjelmi-
en myötä aloimme pu-
hua stailauksesta kym-
menisen vuotta sitten ja 
käyttää apuna asian-
tuntijoita.
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• Käytä värejä ja 
valoja. Maalaa tai 
tapetoi värejä myös 
seinille.

• Syksyn värit ovat 
samat kuin vaate-
tuksessa eli viinin-
punainen, curry, eri 
sinisen ja vihreän 
sävyt.

• Älä matki muita 
vaan sisusta oman 
mielesi mukaan.

• Käytä  
luovuutta ja  
kädentaitojasi,  
hae tuunattavaa 
kirpputoreilta.

• Panosta  
hankinnoissa  
laatuun ja aitoihin 
materiaaleihin.

• Huomioi  
sisustuksessa tilan 
käyttötarve ja neliöt. 

Syysvinkkejä sisustukseen

Jutun asiantuntijana  
on käytetty porilaista  
sisustussuunnittelija 
Riia Rauhalaa. Hän on 
mukana Satakunnan 
Messuilla Huom! Solid 
House Oy:n osastolla.

Satakunnan messut 2.–3.11.2013


