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Lahtelainen sisustussuunnittelija ja 
-toimittaja Maija-Riitta Mustonen on 
työn parissa Keittiömaailmassa. Ker-
rostaloasunnon remontti on juuri val-
mistunut, ja uusi projekti on työn alla. 
Yrittäjä on innostunut saatavilla ole-
vista materiaaleista. Helppohoitoiset 
ja kauniit keittiötasot ovat sileitä pin-
noiltaan, mutta ulkonäkö muistuttaa 
erehdyttävästi betonia.  

Palapelin rakentamista
Sisustusala on tullut tutuksi viime vuo-
sien lisääntyneiden ohjelmien ja lehti-
en kautta. Ammattikunnalle alan esit-
täytyminen on hyväksi, usein ohjelmat 
antavat sisustamisesta kuitenkin todel-
lisuutta hohdokkaamman kuvan. En-
nenkuin sohvatyynyjä päästään aset-
telemaan, takana on paljon työtä ja 
useiden alan ammattilaisten panos. 

Uudiskohdeprojekti voi viedä vuoden-
kin suunnittelun aloittamisesta Mai-
ja-Riitta kertoo. Hän aloittaa  suunnitte-
luprojektit tutkimalla pohjapiirustuksen 
ja käymällä kohteessa. Siellä huomioi-
daan esimerkiksi miten luonnonvalo 

kiertää talossa. Työ on osien kokoa-
mista, valinnanvaraa on niin paljon, 
yrittäjä toteaa. 

Mittakaavaa pienemmäksi
Pitkän uran messusuunnittelijana teh-
nyt Maija-Riitta vaihtoi mittakaavaa 
pienemmäksi siirtymällä messusuun-
nittelusta koti- ja julkitilojen suunnit-
telijaksi. Hän kirjoittaa myös alasta 
lehtiin. Sisustusjutut ovat kasvavassa 
roolissa työssäni, varsinkin nettipuo-
lella, Maija-Riitta kertoo. 

Pidän työssäni monipuolisuudesta.  Si-
sustusprojektit vaihtelevat, kaikki si-
sustetaan yksiöstä omakotitaloon ja 
julkitiloihin, yrittäjä mainitsee. Häneltä 
voi tilata myös muutos- ja remontti-
suunnitelmia. Sisustussuunnittelijana 
hän on saanut kiitosta pettämättö-
mästä värisilmästä ja tilanhahmotus 
kyvystään. Suunnittelija pitää tärkeä-
nä myös valaistuksen suunnittelua. 
Valo, valaistus ja valaisimet  helpotta-
vat arkea, myös makuuhuoneessa on 
tärkeää nähdä siivota, yrittäjä toteaa.

Maija-Riitta on toiminut kymmenisen 
vuotta yrittäjänä ja LSYN:n jäsen hän 
on ollut kaksi vuotta. Maija-Riitta ker-

too että yhteistyö toimii alan yrittäjä-
naisten kanssa, he tapaavat säännöl-
lisesti ja ottavat tavarantoimittajia ja 
edustajia yhdessä vastaan. 

Ideoita ja artikkeleita
Maija-Riitta käy alan messuilla vuo-
sittain hakemassa ideoita sisustuksiin 
sekä artikkeleihin. Köln, Milano ja Tuk-

holma näyttävät tulevia suuntia. Sisus-
tuksessa pitkään suosiossa olleiden 
vaaleiden värien rinnalle on tulossa 
tummat värit. Kesän asuntomessuil-
la Seinäjoella nähdään paljon mustaa 
sisustuksessa, vinkkaa Maija-Riitta.

Maija-Riitta nauttii vapaa-ajankohteiden sisustamisesta, niissä yhdistyy 
käytännöllisyys ja positiivinen tunnelma kuin lomamatkalla.

Suunnittelijan mukana kulkevia työkaluja, tabletti, 
pohjapiirustus, väri-ja tapettimalleja.


