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Sisustaminen

Rintamamiestalon sisustusunelmia

Kolmihenkinen perhe oli jo pitkään kaivannut omakotitalonsa sisätiloihin toiminnallisuutta ja uutta rauhallisempaa
värimaailmaa.
Katso lisäkuvat
Kodinuutiset.fi

Sisustussuunnittelusta asiakas saa suunnitelmat, joiden perusteella lopullinen
keittiö toteutetaan. Tämän keittiön asensi
Helsingin Apumiehet.

Keittiöunelmat todeksi
Kontio-Keittiöiden edustajaksi Anita
Huotari ryhtyi viitisen vuotta sitten.
Kontio-Keittiöt on jo 44 vuoden ajan
toimittanut suomalaisiin koteihin kiintokalusteita. Tuotteille myönnetään
viiden vuoden takuu ja yrityksen oman
malliston tuotteet on mahdollista saada asiakkaalle jopa 1-2 viikossa.
Vakiomittaisten kalusteiden lisäksi voidaan tehdä pari erikoismittaista
kaappia ilman lisähintaa. Tämä on mahdollista, koska tuotteet valmistetaan
omalla tehtaalla Kontiolahdella. Anita
arvostaa Kontio-Keittiöissä hyvää laatua ja haluaa tukea kotimaista työtä.
Anitan suunnittelupalvelu on todella vaivatonta asiakkaalle. Uusista keittiökalusteista haaveilevan ei tarvitse
lähteä erikseen keittiökaupoille, vaan
suunnittelija tulee asiakkaan kotiin
keittiön mallipalat, ovet, työtasot yms.
mukanaan.
Keittiökaupat voidaan tehdä jopa
saman iltapäivän aikana. Ensin suunnittelija mittaa vanhan keittiön. Mit-

taamisen jälkeen päästään itse suunnitteluun. Anitalla on asiakaskäynnillä
kannettava tietokone mukana ja hänen
on mahdollista piirtää unelmien keittiö
3D-kuviksi heti paikan päällä. Asiakas
voi kertoa omat toiveensa ja nähdä ne
heti valokuvamaiseksi piirrettynä.
Jos Anitan suunnitelmat ja keittiötarjous miellyttävät asiakasta, voidaan
edetä tilausvaiheeseen ja uusi keittiö ei
enää ole pelkkää unelmaa, vaan pian jo
toden totta. Usein tässä vaiheessa sisustussuunnittelijan työmaa laajenee,
kun asukas innostuu uudistamaan kotiaan laajemminkin. Suunnitelmien ei
tarvitse rajoittua vain keittiöön, vaan
Anitan ammattitaidolla asiakas saa halutessaan koko kodin kattavan sisustussuunnitelman. Sisustus Unelman kautta voi myös tilata koko paketin avaimet
käteen -periaatteella. Luotettavat putkimiehet, sähkömiehet ja muu remontin onnistumiseen vaadittava työporukka löytyy Anitan kautta.

Sisustus Unelman keittiön suunnittelupalvelu on kokonaisvaltainen. Asiakkaan ei erikseen tarvitse lähteä keittiökauppaan, vaan suunnittelija tulee asiakkaan kotiin. Näin työtasojen ja kaapistojen mittaukset onnistuvat heti eikä asennusvaiheessa tule yllätyksiä.

Sisustus Unelma

Sisustussuunnittelija Anita Huotari
Kontio-Keittiöt -edustuja
Puhelin: 040 707 6449
anita.huotari@sisustusunelma.fi
www.sisustusunelma.fi

Sisustussuunnittelija Anita Huotari juhlii
tänä vuonna yrityksensä Sisustus Unelman
kymmenvuotissyntymäpäiviä.
Anita on koulutukseltaan ranskan
ja venäjän kielen opettaja. Opettajan
töitä hän ei ole kuitenkaan tehnyt päivääkään, vaan viehtymys vieraaseen
kieleen ja kulttuuriin ajoi hänet seitsemäksi vuodeksi Venäjälle töihin. Anita
ehti näinä vuosina työskennellä niin
markkinoinnin, myynnin, kuin viestinnänkin parissa.
Työhistoriasta on ollut suuri hyöty tämän päivän sisustussuunnittelijan työssä. ”Suunnittelijan työssäni tärkeimpinä
taitoinani pidän estetiikan tajua, projektin johtamista, organisointikykyä ja sosiaalisia taitoja", kertoo Anita.
Kiinnostusta asuntoihin Anitalla on
muutenkin, kuin vain sisustuksen saralla. Tuoreet LKV -tutkinnon paperit
kädessä Anitalla on mahdollisuus palvella asiakasta asuntoasioissa todella monipuolisesti. Sisustus Unelman
rinnalla asuntoasioissa palvelee nyt
Kiinteistönvälitys Unelma LKV.

Teksti Riina Ahtola
Kuvat Anita Huotari

Kaksikerroksiseen rintamamiestaloon
pyydettiin sisustussuunnitteluapua Sisustus Unelman Anita Huotarilta.
Keittiö oli jo nähnyt parhaat päivänsä ja
vanhat kellertävät tammikaapistot saivat
väistyä uusien vaaleampien tieltä. Myös
toiminnallisuutta parannettiin nostamalla astianpesukone ylös ergonomisemmalle korkeudelle. Aikaisemmin keskelle
lattiaa sijoitettu ruokapöytä hallitsi koko
keittiötä ja oli liikkumista rajoittava tekijä
keittiössä kokkailevalle.
Anitan suunnitelmissa kiintokalusteet
piirrettiin uuteen järjestykseen, joka mahdollisti ruokailupöydän uudelleen sijoit-

tamisen. Keittiöstä tuli näillä muutoksilla
selkeästi tilavamman tuntuinen.
Anita suunnitteli perheelle Kontio-keittiöiden Dio-malliston keittiön, jossa ovet
ovat kiiltävän valkoiset melamiini-ovet.
Työtasoiksi valikoitui mustat Star Gate
-kivitasot, jotka tilattiin Virosta Diapolilta.
Keittiön välitiloihin laitettiin vanhojen
laattojen tilalle Lasistamon harmaa lasi,
joka yhtenäisen pintansa vuoksi tukee
keittiön selkeälinjaista kokonaisuutta.
Koko alakertaan vaihdettiin uusi lattia.
Harmaa linoleumi yhdessä vastamaalattujen vaaleiden seinien kanssa luo hyvät
kehykset sisustukselle. Kaikki seinäpinnat
saivat uuden ilmeen joko maalin tai tapetin voimalla.

Ennen tammikaapistot ja puunväriset
kattopaneelit tukahduttivat ikkunoista
saapuneen luonnon valon.

Ruokapöytä sijoitettiin uudessa suunnitelmassa ikkunan eteen, mikä selkeytti keittön toiminnallisuuden sekä teki keittiöstä tilavemman tuntuisen.

Olohuoneen uusiutunut ilme viestii harmoniaa. Kodinuutiset.fi -sivustolta löydät lisää
kuvia kohteesta.

Harmaa limoleumilattia yhdessä kuviotapetoitujen sekä vaaleiden seinien kanssa luo
hyvät kehykset sisustukselle.

Helpotusta arjen
kaaokseen
Eteisen vaatesäilytys oli ollut asukkailla
jo pitkään retuperällä. Eteinen täyttyi takeista, kengistä ja laukuista, koska säilytystilaa ulkovaatteille ei yksinkertaisesti
ollut. Pienet eteiset ovat vanhemmissa
omakotitaloissa usein ongelma, mutta
tässä kodissa ei tilanpuutetta ollut. Mahdollisuus kunnollisiin säilytysjärjestelmiin
oli olemassa ja helpotti tilojen uudelleen
suunnittelua.
Sisustussuunnittelija Anita Huotari
suunnitteli koko eteisen kattavan liukuovikaapistojärjestelmän, joka käytännöllisyyden lisäksi teki huoneesta visuaalisesti
aivan uuden tilan. MirrorLinen valmistamien liukuovien taakse kätkeytyy varsinainen tilaihme. Korit, hyllyt ja tangot
syövät sisuksiinsa uskomattoman määrän
vaatteita ja asusteita. Ja vaikka jokainen
pipo ja lapanen ei niin ojennuksessa olisikaan, peittää liukuovet kaiken taakseen ja
eteisen yleisilme on siisti ja tyylikäs.
Toinen osa eteisestä remontoitiin uusimalla lattiat ja maalaamalla seinät raikkaan vaaleiksi. Pari kaunista lipastoa antaa
kodin tavaroille lisää säilytystilaa ja toimii

laskutilana tärkeille tavaroille. Eteistä ei
enää tunnista entiseksi ja asukkaiden on
nyt helppo pitää tila siistinä, kun kaikelle

tavaralle on oma paikkansa.
Rintamamiestalon alakerta koki sisustussuunnittelijan käsissä valtavan muo-

donmuutoksen. Remonttipölyn laskeuduttua asukkaat nauttivat kotinsa harmonisesta ilmeestä ja uudistuneista tiloista.

