Maija-Riitta Mustonen

Sisustussuunnittelija

Koti- ja julkitilojen suunnittelu

Sisustustoimittaja

Kotijuttuja, messukuulumisia
ja trendejä sisustuslehdissä,
paikallislehdissä ja internetissä mm. Oikotie.fi

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

LSYN JÄSENESITTELY
Haastattelu ja kuvat:
Taru Kantonen, Design Kumina

kiertää talossa. Työ on osien kokoamista, valinnanvaraa on niin paljon,
yrittäjä toteaa.

Lahtelainen sisustussuunnittelija ja
-toimittaja Maija-Riitta Mustonen on
työn parissa Keittiömaailmassa. Kerrostaloasunnon remontti on juuri valmistunut, ja uusi projekti on työn alla.
Yrittäjä on innostunut saatavilla olevista materiaaleista. Helppohoitoiset
ja kauniit keittiötasot ovat sileitä pinnoiltaan, mutta ulkonäkö muistuttaa
erehdyttävästi betonia.

Mittakaavaa pienemmäksi

Palapelin rakentamista

Pidän työssäni monipuolisuudesta. Sisustusprojektit vaihtelevat, kaikki sisustetaan yksiöstä omakotitaloon ja
julkitiloihin, yrittäjä mainitsee. Häneltä
voi tilata myös muutos- ja remonttisuunnitelmia. Sisustussuunnittelijana
hän on saanut kiitosta pettämättömästä värisilmästä ja tilanhahmotus
kyvystään. Suunnittelija pitää tärkeänä myös valaistuksen suunnittelua.
Valo, valaistus ja valaisimet helpottavat arkea, myös makuuhuoneessa on
tärkeää nähdä siivota, yrittäjä toteaa.

Sisustusala on tullut tutuksi viime vuosien lisääntyneiden ohjelmien ja lehtien kautta. Ammattikunnalle alan esittäytyminen on hyväksi, usein ohjelmat
antavat sisustamisesta kuitenkin todellisuutta hohdokkaamman kuvan. Ennenkuin sohvatyynyjä päästään asettelemaan, takana on paljon työtä ja
useiden alan ammattilaisten panos.
Uudiskohdeprojekti voi viedä vuodenkin suunnittelun aloittamisesta Maija-Riitta kertoo. Hän aloittaa suunnitteluprojektit tutkimalla pohjapiirustuksen
ja käymällä kohteessa. Siellä huomioidaan esimerkiksi miten luonnonvalo

Pitkän uran messusuunnittelijana tehnyt Maija-Riitta vaihtoi mittakaavaa
pienemmäksi siirtymällä messusuunnittelusta koti- ja julkitilojen suunnittelijaksi. Hän kirjoittaa myös alasta
lehtiin. Sisustusjutut ovat kasvavassa
roolissa työssäni, varsinkin nettipuolella, Maija-Riitta kertoo.

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

too että yhteistyö toimii alan yrittäjänaisten kanssa, he tapaavat säännöllisesti ja ottavat tavarantoimittajia ja
edustajia yhdessä vastaan.

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

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

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

